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Programová oblast: Mezinárodní policejní spolupráce a boj proti trestné činnosti
Alokace programu: 5 882 353 EUR

 Ministerstvo vnitra ČRZprostředkovatel programu: 
Kontaktní údaje: www.mvcr.cz/norskefondy

Popis programu: Cílem programu je „Lepší prevence a vyšetřování trestné činnosti“. Program bude realizován 
prostřednictvím 4 předem definovaných projektů (dále jen PDP) a jednoho malého grantového schématu (MGS).
PDP1 „Zvýšení policejní kompetence v prevenci a boji proti kriminalitě, posílení komunikačních 
dovedností s veřejností a povědomí o lidských právech“, zahrnuje vytvoření 3 nových školících programů, 
které se stanou součástí školícího a vzdělávacího systému Policie ČR a zaměstnanců veřejné správy. PDP1 
zahrnuje rovněž mezinárodní spolupráci policejních jednotek. 
PDP2 „Modernizace školícího a tréninkového centra v Kutné Hoře“ - výsledkem projektu bude centrum pro 
organizaci školení, cvičení, seminářů a konferencí, mezinárodních výcviků a dalších aktivit na různých úrovních.
PDP3 „Zlepšení využitelnosti údajů v rámci policejního informačního systému“  - projekt se týká 
mezinárodní spolupráce při efektivním využívání Schengenského informačního systému II a budování 
elektronické evidence policejních psychologických záznamů policistů včetně rozvoje kolegiální podpory „peer 
support“.
PDP 4 „Spolupráce mezi státní policií, mezinárodními subjekty a orgány územní samosprávy“ – projekt 
přispěje ke zvýšení kapacity Policie ČR adekvátně reagovat na potřeby globální mezinárodní policejní spolupráce 
a posílení komunikace mezi státní policií a územní samosprávou, zejména obecní policií. Součástí projektu jsou 
rovněž aktivity anti-konfliktního týmu, workshopy pro experty policejní psychologie a trenéry krizové intervence.

Malé grantové schéma „Posílení národní a bilaterální spolupráce v boji proti zločinu z nenávisti, 
dezinformacím a hybridním hrozbám“ je zaměřeno na provádění okamžitých opatření na podporu mediální 
gramotnosti veřejnosti a později také na tvorbu vzdělávacích materiálů, které budou začleněny do 
nového/doplněného vzdělávacího rámce.  

Plánovaný harmonogram:
· Zahajovací konference se konala 27. března 2019
· Zahájení realizace předem definovaných projektů: 3.- 4. čtvrtletí 2019
· Vyhlášení 1. výzvy MGS: 3. čtvrtletí 2019
· Otevření školícího centra pro policisty (PDP2) a začátek pilotní fáze školení: 1. čtvrtletí 2023

Oprávnění žadatelé: PDP1 – PDP4: Příjemce grantu – Policejní prezidium ČR, Malé grantové schéma: jakákoli 
veřejná, nekomerční, vládní nebo nevládní organizace nebo akademická instituce.

Bilaterální spolupráce: Bilaterální spolupráce zahrnuje spolupráci v rámci předem definovaných projektů (např. 
společná cvičení Útvaru rychlého nasazení Policie ČR s norským partnerem - Delta – Jednotka rychlého nasazení 
Norské policejní služby, českého Anti-konfliktního týmu a NPOIU – norské jednotky monitorující veřejný pořádek) 
a malého grantového schématu. 

Bilaterální spolupráce je navíc předpokládána také v dalších aktivitách souvisejících s oblastí hybridních 
hrozeb, zejména mediální gramotností. Tyto aktivity jsou financovány z alokace určené na bilaterální spolupráci 
v programu.    
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