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gramy jsou  výrazně pozměněné, nebo dokonce nové. Proto je mým cílem získat také 

zpětnou vazbu od  těch, kteří se do programů již zapojili a mají zkušenost s jejich 

fungováním.  Přivítám  jak pozitivní, tak i negativní hodnocení k tomu, abych v rámci 

svých pravomocí europoslankyně přispěla k jejich efektivnějšímu fungování.  

Přeji uživatelům evropských programů úspěšné čerpání, radost z výsledků a nám 

všem, aby Evropská unie zůstala bezpečným a prosperujícím domovem. 

Michaela Šojdrová

Kancelář europoslankyně Michaely Šojdrové

Evropský parlament

Bât. Altiero Spinelli 6F343

Rue Wiertz 60

B-1047 Brusel

Tel.: +32 228 37565

E-mail: michaela.sojdrova@ep.europa.eu

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Rytířská 539/31

Praha 1 - Staré město

110 00

Tel.: +420 224 186 207

E-mail: europeum@europeum.org

Web: http://www.europeum.org

Vážení čtenáři, 

dostáváte do rukou publikaci, která vznikla za finanční podpory Evropského parla-

mentu – frakce Evropské lidové strany a má sloužit vám, občanům EU.

Vedle dobře známých strukturálních fondů disponuje Evropská unie jestě programy 

spravovanými Evropskou komisí. Ty nabízí členským státům, podnikatelům, učitelům, 

vědcům, obcím i krajům a dalším zájemcům možnost přímé podpory pro jejich pro-

jekty v různých oblastech.  Z rozpočtu EU je na těchto 31 programů pro období 2014-

2020 alokováno 200 864 383 000 EUR.

Rozhodla jsem se využít svých možností a seznámit veřejnost v České republice ze-

jména s těmi programy, které jsou  u nás stále ještě méně známé a méně využívané, 

ale mají veliký potenciál.  

Touto formou chci povzbudit zájemce a potenciální uživatele, dát jim více infor-

mací i s příklady úspěšných projektů. Jsme v první polovině rozpočtového období  

2014 -2020.  To znamená, že většina  projektů začíná s realizační fází a některé pro-
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Cílem této publikace je podat přehled evropských programů, ze kterých je možno čer-

pat prostředky pro konkrétní projekty a akce v ČR. Jedná se o pracovní příručku, která 

by měla potenciálnímu žadateli ukázat možnosti pro danou politiku či oblast. Čtenář 

se seznámí se základním nastavením jednotlivých programů, jejich cíli, zaměřením, 

cílovými skupinami a rámcovým rozpočtem. Praktickým pomocníkem mohou být  

i příklady dobré praxe, které obvykle zahrnují konkrétní realizovaný projekt v nedávné 

minulosti, mohou však i přinášet praktické tipy na způsob zpracování žádosti či 

zaměření plánovaného projektu. Pro potenciální žadatele budou určitě prospěšné  

i kontakty na národní koordinátory – tj. subjekty v České republice, které zprostřed-

kovávají či pomáhají potenciálním žadatelům s přípravou projektového záměru.

Tato publikace má ambici stát se průvodcem pro všechny, kteří chtějí zjistit více  

o evropských komunitárních programech. Ke konečnému cíli, tj. realizaci konkrét-

ního projektu z příslušného programu však vede ještě dlouhá cesta a je nezbytné, 

aby zájemce prostudoval konkrétní programovou dokumentaci a podmínky grantů  

na stránkách příslušných orgánů.

Finanční prostředky v rámci rozpočtu EU se přerozdělují na základě dvou hlavních 

principů, a to solidarity a subsidiarity, ostatně stejně jako je tomu na úrovni národní, 

krajské či místní. Princip solidarity vychází z premisy, že některé skupiny obyvatelstva 

nebo určité oblasti, regiony či státy jsou bohatší než zbytek, a proto do rozpočtu 

odvádějí více prostředků (prostřednictvím daní, pevných odvodů či jinak) než oblasti 

nebo obyvatelé chudší. Principem subsidiarity pak hodnotíme smysluplnost určitého 

výdaje z rozpočtu, a to v tom smyslu, zda podporovanou akci je vhodné podpořit právě  

z daného rozpočtu (např. rekonstrukci či údržbu místní komunikace v obci je přirozené 

hradit z místního rozpočtu – je to totiž efektivnější, než kdyby na to byla příslušná roz-

počtová kapitola v rozpočtu EU, a zároveň vhodnější, než kdyby ulici rekonstruoval  

či udržoval každý vlastník pozemku přilehajícího ke komunikaci).

Přerozdělování prostředků prostřednictvím rozpočtů se děje na různých úrovních a je 

upraveno právními normami. Obdobně jako v případě národních, krajských a obecních 

i rozpočet EU funguje podle zmíněných principů a pravidel. Ačkoli celková výše roz-

počtu EU je relativně malá (tvoří jen cca 1 % HDP členských zemí EU; srov. cca 40 % 

českého státního rozpočtu vůči HDP ČR), celkové roční výdaje přes 100 mld. EUR 

tvoří nezanedbatelné finanční prostředky především pro určité oblasti. Jak známo, 

velká část rozpočtu EU je věnována na oblast zemědělství a ještě o něco větší část 

na politiku hospodářské, sociální a územní soudržnosti (dále jen politika soudržnosti). 

Ano, to je politika, přes kterou fungují u nás velmi známé evropské strukturální a in-

vestiční fondy a prostřednictvím které Česká republika čerpala ročně průměrně 90 

mld. Kč (počítáno v období 2007-2013 – zdroj MMR ČR http://strukturalni-fondy.cz/

cs/Informace-o-cerpani#2007). Subjekty, které o podporu z evropských strukturál-

ních a investičních fondů již žádaly, dobře vědí, že administrace, monitoring i kontro-

la se provádí primárně českými orgány a že se žádosti namísto do Bruselu posílají 

například do rukou příslušných národních agentur v Praze, případně jejich pracovišť 

v krajských městech. Vedle těchto možností však existuje i jiná cesta, jak žádat  

o prostředky z rozpočtu EU, a to přímo u Evropské komise v Bruselu či u pověřených 

národních agentur. Programy, v rámci nichž můžeme žádat o individuální projekty  

či akce, nazýváme komunitárními programy. 

ÚVOD DO 
PROBLEMATIKY
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Komunitární programy nejsou jednotně řízeny, jejich společným rysem ale je přímé 

napojení na Evropskou komisi, která buď přes svá generální ředitelství (např. v případě 

programu LIFE+) nebo prostřednictvím pověřené agentury (např. EACEA, tj. výkon-

ná agentura pro vzdělávání, kulturu, sport, občanství, dobrovolnictví a audiovizuální 

oblast) řídí, vybírá, monitoruje a hodnotí jednotlivé projekty a akce. Komunitárních 

programů je celá řada a lze je kategorizovat dle různých kritérií, např. oblasti, způsobu 

řízení, nabízených možností pro individuální příjemce vs. státy apod. 

V této publikaci jsou popsány pouze vybrané komunitární programy. Jedná se o ty 

z programů, které jsou potenciálně zajímavé a využitelné pro subjekty v regionech 

(např. malé a střední podniky, města a obce, neziskové organizace, vysoké školy 

apod.). Tyto programy jsou podrobněji rozebrány, včetně uvedení příslušných kon-

taktů a příkladů úspěšných projektů. Další programy nejsou v této zkrácené verzi 

zmíněny (uvádíme je však v rozšířené verzi této publikace).

Z údajů v tabulce 2 vidíme srovnání velikosti dvou klíčových politik financovaných 

z rozpočtu EU, tedy Zemědělské politiky a Politiky soudržnosti. Zároveň v tabulce 

1 nalezneme všechny ostatní komunitární programy, včetně programů v rámci  

Evropského rozvojového fondu, který formálně stojí mimo rozpočet EU (jedná se 

např. o programy Nástroj pro rozvojovou spolupráci, Nástroj partnerství, Evropský 

nástroj pro demokracii a lidská práva atd.). Nutno také podotknout, že některé uve-

dené komunitární programy jsou součástí např. Politiky soudržnosti (jedná se např.  

o Nástroj pro propojení Evropy).

Ačkoli prostředky pro dvě výše zmíněné politiky v tabulce 2 jsou nominálně největší, 

objem prostředků jiných programů není rozhodně zanedbatelný a tvoří pro roz-

počtové období 2014-2020 přes 200 mld. EUR, tedy cca 5 400 mld. Kč. Je ovšem 

potřeba zmínit, že zdaleka ne veškeré uvedené rozpočtové prostředky jsou určeny 

pro financování individuálních projektů (mnohé programy jsou přímo prováděny  

Evropskou komisí, jiné se řídí dlouhodobými mezinárodními smlouvami o spoluprá-

ci – např. program ITER), přesto však je možností relativně mnoho, a to v různých 

oblastech.

Pro potenciálního žadatele je podstatnou informací, zdali se v konkrétních případech 

jedná o podporu investiční v rámci tzv. „tvrdých projektů“ (např. výstavba, rekon-

strukce, nákupy strojů a zařízení apod.) nebo o podporu tzv. „měkkých projektů“ 

(např. vzdělávání, investice do lidí apod.). Tyto informace uvádíme vždy u jednot-

livých programů v části I. této publikace.

Tabulka 1 Komunitární programy vč. alokovaného rozpočtu na období 2014-2020 

(seřazeno dle výše rozpočtů).
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Tabulka 2 vyjmenovává programy v oblasti Společné zemědělské politiky a Politiky 

hospodářské, sociální a územní soudržnosti a jejich finanční alokace.1

Další informace

V dnešní době je zcela klíčové mít přístup k aktuálním informacím. Informace o Ev-

ropské unii a finančních možnostech, které nabízejí její programy, je možno nalézt  

na mnoha místech. V dalším textu uvádíme u jednotlivých programů vždy kontaktní 

údaje, a to jak na administrativní kontakt v Bruselu, tak i na národní koordinační kon-

takt, je-li k dispozici. Vedle těchto specifických kontaktních údajů je vhodné shrnout  

i další místa, na kterých může potenciální zájemce získat relevantní informace.

www.strukturalni-fondy.cz – centrální adresa spravovaná Ministerstvem pro místní 

rozvoj ČR pro programy financované v rámci Politiky hospodářské a sociální sou-

držnosti. Jedná se o programy administrovány jednotlivými institucemi v ČR.

www.europe-direct.cz – síť poradenských center, které jsou financovány Evropskou 

komisí ve spolupráci s místním partnerem, např. městem či krajem. 

www.euroskop.cz – portál o informacích o Evropské unii je řízen Úřadem Vlády ČR, 

Sekcí pro evropské záležitosti. Zahrnuje tento webový portál, dále síť třinácti infocen-

ter v regionech a bezplatnou telefonní linku Eurofon.

1 U priorit číslo 3. až 7. se jedná o oblasti podpořené z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu.

 

1.  Horizont 2020

2.  ERASMUS+

3.  LIFE+

4.  COSME

5.  Kreativní Evropa

6.  EaSI – Program pro zaměstnanost a sociální inovace

7.  Evropa pro občany

 

SEZNAM 
PROGRAMŮ

10
14

36
33
28
24
19
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Shrnutí programu

Horizont 2020 (H2020) – rámcový program pro výzkum a inovace je největším a nej- 

významnějším programem, s rozpočtem téměř 80 miliard EUR, financující na evropské 

úrovni vědu, výzkum a inovace v letech 2014-2020. Projekty financované programem 

H2020 budou dobíhat ještě několik let poté. Program H2020 navazuje na rámcové 

programy pro výzkum, které vyhlašuje EU už od roku 1980, konkrétně na 7. rámcový 

program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007-2013). Štědrý roz-

počet a atraktivita projektu má přinést excelentní výsledky na poli vědy a techniky. 

Rozpočet Horizont 2020

Rozpočet programu H2020 byl schválen ve výši 77,028 mld. EUR. Program H2020 

doplňuje též program EURATOM, jehož celkový rozpočet činí 1,603 mld. EUR na ob-

dobí 2014-2018. Z rozpočtu jsou dále financovány nejaderné přímé akce Společného 

výzkumného centra (JRC) a aktivity Evropského inovačního a technologického insti-

tutu (EIT). 

Národní kontakt:

Technologické centrum AV ČR

Ve Struhách 27, Praha 6, 160 00

Web: http://www.h2020.cz/cs

Více o programu

Horizont 2020 má vést k ekonomickému růstu a vytváření nových pracovních pozic. 

Mezi hlavní nové charakteristiky programu H2020 patří tzv. focus areas. Jedná se  

o oblasti, na které by měly být soustředěny finanční i lidské zdroje napříč společenskými 

výzvami tak, aby došlo k maximálnímu využití existujících výzkumných kapacit, 

zvýšení šancí k dosažení průlomových řešení a současně k implementaci hlavních 

politických iniciativ. Pro první dva roky trvání H2020 bylo vybráno 12 oblastí, z nichž 

každá je ukotvena v relevantní části pracovního programu a je předmětem samo-

statné výzvy. Projekty podpořené v těchto výzvách by měly zahrnovat celé spek-

trum inovačního řetězce od výzkumu a vývoje přes pilotní a demonstrační aktivity až 

například ke stanovení standardů.

Jedná se o oblasti:

• Personalizované zdravotnictví a péče

• Zabezpečení potravin

• Modrý růst: zpřístupnění potenciálu moří a oceánů

• Chytrá města

• Konkurenceschopná nízkouhlíková energetika

• Energetická účinnost

• Mobilita pro růst

• Odpady: zdroj k recyklaci, opětovnému využití a nahrazení surovin

• Inovace v oblasti vody

• Překonání krize: nové strategie, myšlenky a vládnoucí struktury Evropy

• Odolnost vůči katastrofám: ochrana společnosti včetně adaptací na změnu klimatu

• Digitální bezpečnost

HORIZONT
2020

11
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Cíle programu

Cílem je zajistit, aby Evropa měla špičkové vědce a zajistit snazší spolupráci veřejného 

a soukromého sektoru. Na rozdíl od 7. Rámcového programu se počítá také s větší 

podporou tzv. přístupu bottom-up (zdola nahoru) při formulaci výzkumných témat. 

Pracovní programy k výzvám budou mít strategičtější charakter a budou formulovány 

na delší časové období.

Základní struktura programu H2020

Program Horizont 2020 je realizován ve třech hlavních prioritách:

• Vynikající věda

• Vedoucí postavení evropského průmyslu 

• Společenské výzvy

Vedle těchto hlavních tří priorit jsou podpořeny také tzv. horizontální oblasti:

• Šíření excelence a podpora účasti

• Věda se společností a pro společnost

Komu je projekt určen?

• Výzkumní pracovníci – na univerzitách, ve výzkumných ústavech, v průmyslových 

firmách

• Soukromé podniky a firmy

• Nevládní a neziskové organizace či asociace sdružující zájmové skupiny

Horizont 2020 se nezaměřuje jen na jednu oblast vědy a průmyslu, tudíž je projekt 

otevřen všem zájemcům, kteří chtějí být součástí inovace a pokroku. 

Žádost o finanční podporu

V rámci programu Horizont jsou pravidelně vypisovány výzvy k projektům. Projek-

ty jsou nejčastěji výsledkem spolupráce několika týmů (projekt zajišťuje i pomoc při 

hledání potenciálních spolupracovníků). Projekty jsou posuzovány týmem nezávis-

lých odborníků, kteří hodnotí návrhy dle daných kritérií. Kontaktní údaje pro zaslání 

projektové žádosti jsou vždy specificky uvedeny u konkrétní výzvy.

Příklad projektu

Název projektu: BIOHORIZON

Cílem projektu BioHorizon je usnadnit mezinárodní spolupráci v rámci sítě národních 

kontaktních bodů (NCP) pro Horizont 2020 - Společenskou výzvu 2 (SC2)  “Potravi-

nové zabezpečení, udržitelné zemědělství a lesnictví, mořský a sladkovodní výzkum  

a bioekonomika” a pro oblast klíčových průmyslových biotechnologií.  Projekt přispě-

je k identifikaci a sdílení dobrých praxí s cílem zvýšení standardů podpory žadatelům 

připravujícím projekty do programu. TC je vedoucím pracovního balíčku Komunikace 

a diseminace.

Partneři:

Projekt řeší 16 partnerů, koordinátorem je IPP PAN (Polsko)

Web projektu: www.ncp-biohorizon.net

Doba trvání: březen 2015 - únor 2019

Zadavatel: Evropská komise

Manažer: Koníčková Naďa

Více informací o projektu: http://www.ncp-biohorizon.net/about
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Shrnutí programu

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské Unie na období 2014-2020, který 

slučuje dosavadní známé programy jako je například Erasmus, Comenius, Mládež  

v Akci nebo Grundvik. Jeho hlavním cílem je podporovat mobilitu mladých lidí i pra-

covníků s mládeží, odbornou přípravu studentů, celoživotní vzdělávání i tvorbu stra-

tegických partnerství v rozmanitých oblastech vzdělávání mladých i dospělých. Za-

jímavou oblastí jsou projekty aktivního občanství a realizace strukturovaného dialogu 

s mládeží. Hlavním rysem je podpora mezinárodních projektů a partnerství. Tento 

program cílí především na rozvoj lidských zdrojů a nepodporuje investiční projekty.

Rozpočet na období 2014-2020 je celkem 14 774,52 milionu EUR. Navíc z evropského 

vnějšího akčního rozpočtu bylo uvolněno 1 680,00 milionu EUR na financování pro-

jektů s třetími zeměmi.

Národní kontakt

Dům zahraniční spolupráce - národní agentura 

Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 850 100

Web: http://www.naerasmusplus.cz

E-mail: info@dzs.cz

Komu je program určen

• studenti

• učitelé

• učni

• dobrovolníci

• vedoucí mládeže

• funkcionáři amatérských sportovních organizací

• vzdělávacích zařízení

• mládežnické organizace

• podniky

• místní a regionální úřady a nevládní organizacemi

• neformální skupiny 

Kdo se může zúčastnit

• členské státy EU – 28 zemí

• členské státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)

• Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

• Partnerské země sousedící s EU - Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldávie, 

Ukrajina, Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Palestina, 

Sýrie, Tunisko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora, Srbsko, Rusko

• některé Klíčové akce programu Erasmus+ jsou otevřeny jakékoliv partnerské zemi 

z celého světa

Jak žádat o grant

Organizace mohou podat přihlášku online u národní agentury příslušné země, kterou 

je v případě ČR Dům zahraniční spolupráce (DZS). U některých oblastí a klíčových 

akcí se projektová žádost podává u Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a au-

diovizuální oblast v Bruselu (EACEA). Program je otevřen i neformálním skupinám 

mladých lidí.

ERASMUS+
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Žádosti a detailní pokyny k podávání projektů jsou rozděleny dle cílových skupin 

projektů: školní vzdělávání (MŠ, ZŠ), odborné vzdělávání, mládež, vysokoškolské 

vzdělávání a vzdělávání dospělých. Speciální kategorií je strukturovaný dialog  

s mládeží. Všechny potřebné informace naleznete na oficiálním webu k programu 

www.naerasmusplus.cz a můžete se účastnit i pravidelných seminářů pro žadatele. 

Pro zájemce z regionů existuje i osoba regionálního konzultanta DZS.

Struktura programu: Klíčové akce (KA) a zvláštní programy

KA 1 – Projekty mobility osob (tréninky, studium, evropská dobrovolná služba)

KA 2 – Projekty spolupráce (spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů)

KA 3 - Podpora reforem vzdělávací politiky (konference, strukturovaný dialog s mládeží)

Jean Monet – evropská studia a rozvoj evropské politiky, rozvoj vysokého školství

Sport – sportovní akce i podpora rozvoje sportovního odvětví

Podpůrné projekty pro žadatele: vzdělávací platformy a zdroje informací (Epale, eTwin-

ning, Eurodesk, Euroguidance)

Struktura podle cílových skupin

Oblast 1 - Vzdělávání a tréninky

• Skupina 1 - Školy

• Skupina 2 - Vyšší vzdělávání

• Skupina 3 - Vzdělání dospělých

• Skupina 4 – Odborné vzdělávání

Oblast 2 – Mladí lidé

• Skupina 1 – Mobilita mladých lidí a zaměstnanců

• Skupina 2 – Spolupráce a výměna zkušeností

Oblast 3 – Sport

Příklad projektu

Financován v rámci oblasti Sport

Název: Sportem k Dialogu

Shrnutí projektu

Projekt Sportem k dialogu byl akcí 

Mladých Lidovců. Organizace se zaměřu-

je na zvýšení zájmu o veřejné záležitosti 

a politiku u mladých lidí.

Cíl projektu Sportem k dialogu je pod-

pořit mladé lidí v participaci na veřej-

ném životě, ukázat, že řešení lokálních, 

regionálních problémů probíhá skrze ak-

tivní přístup a diskuzi. Akce má za úkol 

zprostředkovat dialog mezi mladými lid-

mi a autoritami, které dělají rozhodnutí ve 

veřejném životě, a to netradiční cestou. 

Nejdříve se seznámí při hraní různých 

sportů a až potom navážou dialog. 

Očekává se otevřenější přístup  a zároveň 

rozvíjení vyjednávacích schopností 

(schopnost vést kvalitní dialog, prezen-

tace argumentů, etiketa, PR).

Projektu se může zúčastnit 155 lidí a jsou 

naplánovány dva víkendy a jedna delší 

letní akce pro větší množství účastníků. 

Zúčastnit se můžou jak členové Mladých 

Lidovců, tak dosud nezainteresovaní 

mladí lidé. Věk účastníků se pohybu-

je od 15 do 30 let, věkový průměr 24. 

především se očekává účast univerzit-

ních studentů.

17
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Primárně jsou aktivity rozděleny do tří částí. Začíná se kolektivním sportem, kdy 

probíhá vzájemné představení účastníků. Sblížení má následně usnadnit komunikaci, 

ta má probíhat na kamarádské úrovni. Druhá část se zaměřuje na diskuzi, kdy mají 

účastníci možnost ovlivnit rozhodování autorit a zasáhnout tak do veřejného dění. 

Třetí část je částí vzdělávací, která navazuje na témata probíraná při diskuzích.

Účastníci získají nové zkušenosti s přípravou vytváření projektů a jejich vedením nebo 

s PR (vytváření videí apod.). Tyto zkušenosti, přestože jsou druhotné v tomto projek-

tu, mohou být velmi užitečné v dalším profesním životě.

Začátek: 01-10-2014

Konec: 31-08-2015

Doba trvání: 11 měsíců

Příspěvky EK: 14 500 eur

Začátek - rok: 2014

Země: Česká republika

Klíčová náplň: Podpora politické reformace

Typ akce: Rozhovor mezi mladými lidmi a politiky 

Odkaz: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details- 

page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/3adffc58-e833-4725-af7d-3a5176670b13

Shrnutí programu

Life je komunitární program EU zacílený na financování aktivit souvisejících s ochra-

nou životního prostředí, přírody a klimatu. Tematicky je program zaměřen na inova-

tivní přístupy k ochraně životního prostředí posílení biodiverzity a environmentálního 

povědomí a také příslušné kroky vedoucí k ochraně klimatu (zabraňování klimatické 

změně, jakož i adaptační aktivity).

Pro období 2014-2020 je pro něj vyčleněno celkem 3,46 miliardy EUR. Z prostředků 

mohou být financovány veřejné i soukromé subjekty. Nejméně 81 % rozpočtových 

prostředků musí být přiděleno na projekty podporované formou grantu na akce, nebo 

případně s využitím finančního nástroje. Na integrované projekty může být vyčleněno 

max. 30 % rozpočtových prostředků pro granty na akce.

Financování projektů v rámci programu LIFE je možné formou grantů nebo příspěvkem 

z finančních nástrojů (tzn. formou půjčky). Projekty mohou být vzdělávací, tj. např. 

zaměřené na světové kampaně nebo investiční (např. nákup technologií za účelem 

testování inovativních přístupů). 

Kontaktní informace

http://ec.europa.eu/life - oficiální web programu LIFE

http://ec.europa.eu/environment/life/countries/czechrepublic.html - o programu 

LIFE v České republice

Národní kontakt (poskytuje poradenství)

Odbor ekonomických a dobrovolných nástrojů

Ministerstvo životního prostředí ČR

Vršovická 65, 100 10 Praha 10

E-mail: life@mzp.cz

PROGRAM
LIFE



20 21

Oblasti podpory

Program LIFE má dva podprogramy – Životní prostředí a Opatření v oblasti klimatu

• Životní prostředí (rozpočet 2,592 mld. EUR) – v rámci tohoto podprogramu jsou 

definovány následující tři priority:

1. Životní prostředí a efektivita využití zdrojů – má za cíl rozvíjet a testovat os-

vědčené postupy a přístupy k problémům životního prostředí a zlepšovat stav 

znalostí o dané problematice.

2. Příroda a biodiverzita – má za cíl rozvíjet a testovat přístupy a řešení v oblasti 

politiky ochrany přírody a příslušné legislativy. Součástí je rovněž zvyšování 

stavu znalostí o dané problematice. 

3. Environmentální řízení a informace – má za cíl zvyšovat povědomí o otázkách 

životního prostředí, podporovat komunikaci a šířit informace o životním pros-

tředí. Zároveň se snaží propagovat lepší řízení v oblasti životního prostředí 

prostřednictvím zapojení zainteresovaných subjektů.

• Opatření v oblasti klimatu (rozpočet 0,864 mld. EUR) – v rámci tohoto podpro-

gramu jsou definovány následující tři priority:

1. Zmírňování klimatických změn – má za cíl přispívat ke snižování emisí skle- 

níkových plynů prostřednictvím úprav příslušných politik a legislativy a zlepšo- 

vání stavu znalostí o dané problematice. Součástí je i rozvoj a testování inova-

tivních nástrojů, systémů a technologií. 

2. Adaptace a klimatické změny – má za cíl podporovat úsilí a zlepšovat schop- 

nosti adaptace na klimatické změny, především v souvislosti s prováděním 

příslušných politik a legislativy, jakož i zlepšování stavu znalostí. Součástí je  

i rozvoj a testování inovativních nástrojů, systémů a technologií.

3. Řízení klimatu a informace – má za cíl zvyšovat povědomí o otázkách klimatu, 

podporovat komunikaci a šířit informace o dané problematice. Součástí této 

priority je i lepší řízení souvisejících politik např. prostřednictvím širšího zapo-

jení zainteresovaných subjektů. 

Kdo se může zúčastnit

Programu se může zúčastnit jakákoli veřejná či soukromá instituce zřízena v členském 

státu EU. Může jít např. o obec, podnikatelský subjekt, neziskovou organizaci nebo 

univerzitu.

Kde a jak jsou peníze využívány

Téměř tři čtvrtiny prostředků (74,8 %) je věnováno na podporu projektů v rámci pod-

programu Životní prostředí a zbytek je věnován na oblast klimatu. 

Většina finančních prostředků bude rozdělena prostřednictvím grantů a inovativních 

nástrojů financování. Menší část prostředků bude věnována na integrované projekty, 

projekty technické podpory, projekty vytváření kapacit a přípravné projekty. 

Částky dostupné pro období 2014 – 2017 jsou pevně stanoveny ve víceletém pra-

covním programu. Pro každou členskou zemi EU bude vytvořen orientační příděl pro 

čerpání prostředků na jednotlivé projekty, které budou vybírány na základě kvality.

• Projekty pro osvědčené postupy – uplatňují moderní a ekonomicky vhodné tech-

niky, metody a přístupy.

• Demonstrační projekty – uvádějí do praxe, testují a vyhodnocují metodiky  

a přístupy, které jsou nové nebo v daném kontextu neodzkoušené a které by bylo 

možné uplatnit jinde za podobných okolností.
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• Pilotní projekty – uplatňují techniku nebo metodu, která dosud nebyla nikde 

použita ani testována. Umožňuje získat potenciální výhody v porovnání se stáva-

jícími postupy, metodami a technikami. 

• Projekty pro šíření informací a zvyšování povědomí. 

Maximální míra spolufinancování pro tyto čtyři typy projektů je 60 % pro období 

2014-2017, resp. 55 % pro období 2018-2020. Projekty ochrany přírody a biodiverzity 

programu LIFE však mají míru spolufinancování ve výši 60 % po celou dobu programu 

(tj. 2014-2020) a až 75 %, jsou-li zaměřeny na prioritní druhy a stanoviště.

Kdo řídí program LIFE

Program LIFE řídí Evropská komise, konkrétně Generální ředitelství pro životní pros-

tředí a Generální ředitelství pro ochranu klimatu. Výkonná agentura pro malé a střední 

podniky vykonává svěřené praktické záležitosti při řízení programu. Komisi a agen-

tuře poskytují podporu i externí týmy pro výběr, monitorování a komunikaci. 

Příklad projektu

Název projektu: Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy

Druhově bohaté smilkové trávníky jsou jedním z předmětů ochrany v Evropsky význa- 

mné lokalitě (EVL) Beskydy. Vzhledem k tomu, že se tato prioritní stanoviště typicky 

vyskytují v horských oblastech na chudých půdách (z hlediska živin), bývají mezi 

prvními pozemky, na kterých vlastníci přestávají hospodařit. Projekt je zaměřen nejen 

na revizi stavu těchto biotopů, ale především na hledání a provádění nejvhodnější 

péče. Nezanedbatelnou součástí projektu je komunikace s majiteli pozemků a snaha 

o jejich zapojení do péče o horské pastviny. Prostřednictvím provádění kombinace 

různých zásahů dojde ke zlepšení stavu často opuštěných a degradovaných lokalit.

Cíle projektu

• Zlepšení stavu 45 ha smilkových trávníků.

• Stanovení nejvhodnější náhradní péče o cenné lokality se smilkovými trávníky.

• Vytvoření plánu péče o smilkové trávníky v EVL Beskydy.

• Informování většiny vlastníků pozemků se smilkovými trávníky v projektovém 

území o ohrožení a důležitosti péče o tato stanoviště.

• Zapojení vlastníků pozemků se smilkovými trávníky do provádění péče.

• Informování veřejnosti o důležitosti a ohrožení pastvinných porostů v Beskydech.

Lokalizace projektu

EVL Beskydy – Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Období realizace

Leden 2014 – prosinec 2019

Aktivity

• Péče o vybrané lokality s cennými smilkovými trávníky vedoucí ke zlepšení stavu 

stanovišť. Opakovaně se budou provádět kombinace různých zásahů, jako je výřez 

náletových dřevin, seč, pastva, kosení nedopasků, mulčování, bránování. Nedílnou 

součástí je monitoring – sledování dopadů provedených opatření.

• Spolupráce s vlastníky pozemků s cennými smilkovými trávníky. Vyhledání a os-

lovení vlastníků pozemků se smilkovými trávníky. Snaha o jejich zapojení do pro-

jektu nebo získání souhlasu k provádění péče na jejich pozemku.

• Šíření informací o problematice smilkových trávníků. V projektovém území bude 

probíhat informační kampaň za využití plakátů, brožur, seminářů, exkurzí a dalších 

nástrojů. Do problematiky budou vtaženy také děti základních škol prostřednict-

vím přednášek, soutěže a exkurzí.

•  Předávání zkušeností s péčí o tyto lokality. Výsledky monitoringu budou 

zapracovány do plánu péče o smilkové trávníky v EVL Beskydy. Zkušenosti  

s prováděnými zásahy budou předány na závěrečné konferenci a publikovány  

v odborném článku.

Spolupráce

Partnerem projektu je Ministerstvo životního prostředí (MŽP ČR) a spolupracujícím 

subjektem je Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR).

Financování

• Celkové náklady projektu: 607 879 EUR



24 25

Shrnutí programu

Víceletý program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků  

2014–2020 (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium– 

sized enterprises, COSME) je evropským komunitárním programem zaměřeným 

na podporu konkurenceschopnosti evropských podniků. Podporuje investiční  

i vzdělávací projekty ve vybraných oblastech. Jeho rozpočet představuje 2,3 mld. 

EUR a podporuje malé a střední podniky především v:

 – přístupu k financování

 –  přístupu na nové trhy

 –  posílení konkurenceschopnosti

 –  oblasti podnikatelské kultury

Významnou roli hraje v tomto programu Enterprise Europe Network (EEN), který 

poskytuje poradenství a zajišťuje implementaci programu.

Kontaktní údaje:

http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/ - oficiální stránky programu spravované 

Evropskou komisí

http://www.enterprise-europe-network.cz/cs - poradenská síť pro podnikatele

Národní kontakt:

Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6

E-mail: macounova@tc.cz

Tel.: +420 234 006 140

Web: http://www.h2020.cz/cs 

Více o programu

Nadnárodní program COSME je implementován a financován Evropskou komisí přímo 

z rozpočtu EU a realizován členskými státy Unie. V České republice má gesci odbor 

inovačního podnikání a investic Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), který se 

podílel na vyjednávání detailních ustanovení podmínek tohoto programu v průběhu 

jeho přípravy v orgánech EU. Spolugesci k tomuto programu má Ministerstvo financí 

ČR, Sekce zahraničního obchodu MPO a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Legisla-

tivní oporu pro tento program nalezneme v nařízení EP a Rady EU č. 1287/2013 OJ.

Program je určen zejména pro malé a střední podniky (MSP) členských států EU  

za účelem zvýšení jejich konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. Jedná se o přímého 

nástupce programu Konkurenceschopnost a inovace (CIP 2007–2013).

Z rozpočtu EU je do programu COSME věnováno 2,3 miliard EUR, které mohou být 

využity v rámci podpory lepšího přístupu k financování MSP, snadnějšího přístupu 

firem na trhy členských států Unie i třetích zemí (díky bezplatné celosvětové expertní 

síti Enterprise Europe Network), na posílení podnikatelské kultury a zlepšení pod-

mínek pro zakládání podniků a jejich růst.

Program COSME rozlišuje čtyři oblasti podpory, konkrétně Přístup k financování, 

Přístup na trhy, Podpora konkurenceschopnosti a Podpora podnikání.

Program COSME je doplňkový k Operačnímu programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost (2014-2020). Oba programy podporují některé podobné ak-

tivity, na druhou stranu vzájemně se nevylučují, tzn. je možno žádat v rámci obou. 

COSME

24



26 27

Příklad projektu 

CZ EDEN 2015 - Tourism and local gastronomy

Titul European Destination of Excellence pomáhá zviditelnit především méně známé 

evropské destinace. V České republice projekt probíhá pod záštitou kanceláře Czech 

Tourism.

Projekt European Destinations of Excellence (EDEN) vyhlásila Evropská komise po-

prvé v roce 2006.

Volba „znamenitých evropských destinací má upozornit na rozmanitost, ale i společné 

znaky evropských turistických destinací a zároveň podpořit sociální, kulturní a envi-

ronmentální udržitelnost cestovního ruchu. Lepší povědomí o rozmanitosti a kvalitě 

evropského cestovního ruchu přispěje k upevnění pozice Evropy jako vedoucí turis-

tické destinace světa.

Titul European Destination of Excellence za Českou republiku lze získat v národní 

soutěži.

Tento rok bude věnován Turismu a lokální gastronomii. 

Délka trvání projektu: 

01/03/2015 - 31/12/2015

Zkratka projektu: 

CZ EDEN 2015

Příjemce grantu: 

ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU - (KOORDINÁTOR)

Aktuální ročník

Evropská komise vyhlásila již osmý ročník prestižní soutěže European Destination  

of Excellence.

Tématem je „Cestovní ruch a lokální gastronomie“ (financováno z projektu COSME).

Přihlásit se mohly lokality, jejichž turistická nabídka je založena na regionálních 

tradičních pokrmech nebo pokrmech z místních surovin. Každý kandidát musel splňo-

vat také univerzální podmínku. Jelikož jde o propagaci méně známých míst, musí mít 

soutěžní oblast relativně nízkou návštěvnost.

Kandidáti mohli zasílat přihlášky, které byly k dispozici spolu s podmínkami účasti  

na stránkách projektu www.eden-czechtourism.cz, až do 30. června 2015.

V červenci oznámila porota jména pěti finalistů. Národní vítěz byl vyhlášen během 

slavnostního večera pořádaného v rámci Fóra cestovního ruchu v listopadu 2015  

v Plzni.

První Evropskou destinací nejvyšší kvality v Česku se stalo České Švýcarsko.

Ročník 2008/2009 byl věnován přírodním chráněným územím.

Ročník 2009/2010 byl věnován vodním plochám.

Ročník 2010/2011 byl věnován obnově hmotného dědictví.

Ročník 2012/2013 byl věnován cestování bez bariér.

Ročník 2014/2015 byl věnován podpoře marketingových aktivit finalistů a vítězů 

předchozích ročníků.

Ročník 2015/2016 byl věnován lokální gastronomii.

Dále z COSME je financován např. projekt Participatory Baroque Festival European 

region Danube-Vltava ve spolupráci s Polskem, Německem a Rakouskem.
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Shrnutí programu

Program Kreativní Evropa na období let 2014–2020 vytváří jednotný rámec  

pro financování projektů v oblasti scénických umění, výtvarného umění, nakladatelství  

a literatury, filmu, televize, hudby, mezioborového umění, kulturního dědictví a videoher 

a soustředí se na  maximální využití synergií mezi různými sektory a zvýšení účinnosti  

poskytované podpory. Program Kreativní Evropa cílí primárně na profesionály  

z oblasti kultury a médií. Z těchto grantů jsou podporovány akce, které pomáhají roz-

voji a spolupráci profesionálů, propagaci českého a evropského umění, filmu a dalších 

médií. Obsahem projektů mohou být odborné konference, semináře a setkání, která 

povedu k distribuci kultury české i evropské v Evropě i mimo ni. Projekty mohou reali- 

zovat jak podnikající subjekty, tak neziskové organizace. Tyto projekty mají většinou 

mezinárodní rozměr. Zajímavostí je například podpora kin v ČR, která by ve svém pro-

gramu uváděla větší počet českých a evropských filmů (síť Europa Cinemas).

V rámci tohoto programu je v plánu v budoucnu spustit, ve spolupráci s evropským 

investičním fondem a národními bankami, finanční záruky pro umělce, kteří žádají 

půjčky na svou tvorbu. Tím by mělo být podpořeno uznání práva na duševní vlastnic-

tví uměleckých děl a podpořena podnikavost a konkurenceschopnost v této oblasti. 

Celkový rozpočet programu Kreativní Evropa na období 2014–2020 je 1,462 mld. 

EUR.  Na dílčí program MEDIA připadá 56 % (818 mil. EUR), na dílčí program Kul-

tura 31 % (453 mil. EUR) a na mezioborovou část 13 % (190 mil. EUR). V roce 2016 

je vytvořena rovněž finanční garance ve výši 750 mil. EUR pro malé podniky aktivní  

v tomto sektoru. 

Národní kontakt – poradenství a konzultace – www.kreativnievropa.cz 

Program Kultura:

Institut umění - Divadelní ústav

Celetná 17, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 224 809 134

E-mail: eva.zakova@kreativnievropa.cz; kultura@kreativnievropa.cz

Pro oblast památek - Národní památkový ústav (https://www.npu.cz/cs)

Valdštejnské nám. 3/162, 118 01 Praha 1

Tel.: +420 257 010 140

Pavla Hlušičková, e-mail: kreativnievropa@npu.cz

Program MEDIA 

Národní filmový archív 

Malešická 12, 130 00 Praha 3

Tel.: +420 778 522 702

E-mail: pavlina.kalandrova@kreativnievropa.cz

Další kontaktní informace

K podprogramu KULTURA

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/culture-support/

index_en.htm

KREATIVNÍ
EVROPA
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K podprogramu MEDIA

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/audiovisual-support 

/index_en.htm

K podprogramu Mezioborové spolupráce

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/cross-sector-support 

/index_en.htm

Informace o jednotlivých otevřených výzvách a výsledcích výběrového řízení jsou 

k dispozici na stránkách Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizualitu a kulturu 

(EACEA) http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en.

Oblasti podpory

Program Kreativní Evropa se skládá ze dvou dílčích programů a mezioborové části.

• dílčí program MEDIA – podpora evropské kinematografie a audiovizuálního prů- 

myslu (http://www.mediadeskcz.eu) 

Příklad projektu: Síť Europa Cinemas má v členských zemích programu Kreativní 

Evropa MEDIA 923 členů v 554 městech a celkem zahrnuje 2 209 promítacích 

sálů.

Dále je možno např. podporovat pořádání filmových festivalů, odborných setkání 

umělců a producentů nebo akce, které osloví nové publikum pro české a evropské 

filmy. 

• dílčí program KULTURA – podpora mezinárodních projektů v oblasti kulturních  

a kreativních odvětví (http://www.programculture.cz/cs) 

• mezioborová část – zahrnuje nástroj pro finanční záruky, který bude spuštěn  

v roce 2016. Mezioborová část nabídne také prostředky na vypracování studií 

a podpoří lepší sběr dat s cílem zdokonalit argumenty pro strategická opatření 

nebo prostředky na podporu pilotních projektů spolupráce mezi audiovizuálním  

a dalšími kulturními a kreativními odvětvími.

Kdo se může programu účastnit

Program je otevřen organizacím a umělcům z těchto zemí: 

• 28 členských států EU;

• země Evropského hospodářského prostoru – Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko;

• kandidátské země EU a potenciální kandidáti - Černá Hora, Srbsko, Makedonie, 

Turecko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo;

• země zapojené do Politiky sousedství - Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruz-

ie, Moldavsko, Ukrajina, Alžír, Egypt, Maroko, Tunisko, Jordánsko, Libanon, Libye, 

Palestina, Sýrie a Izrael.

Nečlenské země EU se mohou stát členy programu na základě zvláštních smluv  

a musí uhradit vstupní poplatek za účast v programu. 

Okruhy podpory 

Finanční podporu může získat každá společnost nebo organizace, jejíž projekt splní 

kritéria stanovená pro přidělení této podpory. O podporu je možné žádat pouze  

v rámci pravidelně vypisovaných výzev k předkládání žádostí. Program Kreativní  

Evropa není otevřen pro žádosti jednotlivců nebo organizací, kteří nejsou činní  

v oblasti médií a kultury.

Cíle programu

Cílem programu Kreativní Evropa je:

• Pomoci kulturnímu a tvůrčímu sektoru chopit se příležitostí, které přinášejí digitální  

doba a globalizace;

• Umožnit kulturnímu a tvůrčímu sektoru využít svůj komerční potenciál a přispět 

tak k udržitelnému růstu, vytváření pracovních míst a sociální kohezi;

• Nabídnout kulturnímu a tvůrčímu sektoru přístup k novým mezinárodním příleži-

tostem, trhům a divákům. 

Tento program v průběhu let 2014-2020 podpoří:

• 250 000 umělců a pracovníků kulturního a tvůrčího sektoru

• 2 000 kin

• 800 filmů

• 4 500 knižních překladů

Příklad projektu

Město Plzeň využilo program Kreativní Evropa a připravilo projektovou žádost s cílem 

získat status Město Evropy. Příprav i realizace se zhostila organizace zřízená přímo 
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městem na základě rozhodnutí jejího zastupitelstva – jednalo se o Plzeň 2015, o.p.s.

Název projektu: Evropské hlavní město kultury

Titul Evropské hlavní město kultury je vždy na jeden rok propůjčován Evropskou unií 

jednomu či více evropským městům, která tak mají po celý rok možnost představit 

Evropě svůj kulturní život a jeho rozvoj.

Původně byla tato města volena na základě kulturní historie, naplánovaných akcích 

a schopnosti projekt podpořit finančními prostředky a infrastrukturou. V současné 

době se považuje udělení titulu spíše jako podnět ke kulturnímu vývoji a strukturálním 

změnám v daném městě. Program projektu akcí musí splňovat určitá kritéria.

Titul se uděluje od roku 1985 a za tu dobu se jeho nositelem stalo více než 40 měst – 

mimo jiné Stockholm, Janov, Athény, Glasgow, Krakov nebo Porto.

V roce 2000 titul putoval poprvé i do České republiky, získala ho Praha spolu s dalšími 

8 městy (Avignon, Bergen, Bologna, Brusel, Helsinky, Krakov, Reykjavík a Santiago  

de Compostela). Druhým evropským hlavním městem kultury v České republice se  

po vítězném boji s konkurenční Ostravou stala Plzeň. Titul jí byl propůjčen v roce 2015. 

Hlavními cíli Plzně jsou otevřenost a kreativita, trvalá a udržitelná proměna v res- 

pektovanou kulturní metropoli, prostor pro dialog kultur, etnik i národů, široká účast 

občanů na životě svého města.

Plzeň jako hlavní město kultury naplánovalo na 600 různých akcí a projektů. Už  

od přípravy přihlášky Plzně do soutěže o Evropské hlavní město kultury pracuje se čtyřmi 

tématy: Umění a technologie, Vztahy a city, Tranzit a menšiny a Příběhy a prameny.  

V rámci témat město Plzeň pořádalo výstavy, řadu projektů s odkazem na průmyslo-

vou historii Plzně, vytvářelo nové prostory pro podporu podnikání DEPO2015 - srd-

cem DEPO2015 je Centrum kreativního podnikání, které propojuje kulturu s byznysem 

a kreativním průmyslem.

Financování: Celkový rozpočet činí 430 milionů Kč – 23% financuje Ministerstvo kul-

tury, 54% město Plzeň a 10% evropské finance, 3% Plzeňský kraj, 8% privátní sektor, 

2% ostatní zdroje. Do celkového rozpočtu projektu lze zahrnout i držitele čtyřletých 

grantů a investiční projekty města. Na financování projektu Plzeň 2015 se k městu 

Plzni a Ministerstvu kultury ČR memorandem připojil i Plzeňský kraj, pozitivní reakce 

ohledně finanční podpory projektu přišly také od firem.

Odkaz na webové stránky: http://www.plzen2015.cz/

Shrnutí programu

Program pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) má za cíl podpořit vysokou 

úroveň udržitelné zaměstnanosti, garantovat adekvátní a solidní sociální ochranu 

zaměstnancům, bojovat proti sociálnímu vyloučení a chudobě, jakož i vylepšovat 

pracovní podmínky zaměstnanců. Z hlediska tematických aktivit je v rámci tohoto 

programu podporováno vzdělávání a rekvalifikace, pracovní mobilita a sociální pod-

nikání. Není tedy možno podporovat investiční projekty. V České republice dosud 

nebyl tento komunitární program využíván , resp. nejsou známy žádné projekty  

uskutečněné českými subjekty.

Celkový rozpočet tohoto programu je 919 469 000 EUR na období 2014-2020.

Národní kontakt: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Odbor EU a mezinárodní spolupráce MPSV 

Tel.: +420 221 922 118 

E-mail: jitka.zukalova@mpsv.cz

Kontaktní údaje

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081 – informace o programu

Více o programu

Program EaSI je řízen přímo Evropskou komisí. Sjednotil dohromady tři dílčí pro-

gramy, které byly v předchozím období odděleny, konkrétně programy PROGRESS, 

EURES a Progress Microfinance. 

Program je funkční od počátku roku 2014 a nabízí tři programové osy, které podporují: 

• Modernizaci sociální politiky a politiky zaměstnanosti v rámci osy PROGRESS 

(celkem 61 % rozpočtu);

• Pracovní mobilitu v rámci osy EURES (18 % rozpočtu);

EaSI
PROGRAM PRO ZAMĚSTNANOST 
A SOCIÁLNÍ INOVACE
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• Přístup k mikrofinancování a podpora sociálního podnikání v rámci osy Mikrofi-

nance a Sociální podnikání (21 % rozpočtu).

Cílem programu pro zaměstnanost a sociální inovace je:

• Posílit cíle Evropské unie a koordinovat akce jak na evropské, tak i národní úrovni 

v oblastech zaměstnanosti, sociálních záležitostí a inkluze.

• Podpořit rozvoj příslušných systémů sociální ochrany a politiky trhu práce. 

• Modernizovat legislativu Evropské unie a zajistit její účinnou aplikaci a vynucování.

• Podpořit mobilitu pracovníků a iniciovat nové pracovní příležitosti pomocí rozvoje 

otevřeného trhu práce.

• Zvýšit dostupnost a přístup k mikrofinancování pro ohrožené skupiny a mikropod-

niky a zvýšit přístup k financování sociálních podniků.

Opatření programu EaSI jsou následující:

•  Věnovat se primárně ohroženým sociálním skupinám, např. mladým lidem,

• Podporovat rovnoprávnost mezi muži a ženami při odměňování za vykonanou práci,

• Bojovat proti jakékoli diskriminaci,

• Podporovat vysokou úroveň udržitelné zaměstnanosti,

• Garantovat adekvátní a solidní sociální ochranu,

• Bojovat s fenoménem dlouhodobé nezaměstnanosti,

• Bojovat proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Program EaSI se skládá ze tří programových os: 

Osa PROGRESS – Modernizace sociální politiky a politiky zaměstnanosti

Osa PROGRESS programu EaSI pomáhá Evropské unii a jejím členským zemím vylepšo- 

vat politiky ve třech tematických podsekcích:

• Zaměstnanost se zaměřením na boj proti nezaměstnanosti mladých;

• Sociální ochrana, sociální inkluze a snižování a prevence chudoby;

• Pracovní podmínky.

Osa EURES – Podpora pracovní mobility v rámci EU

Cílem této osy je posílit program EURES – evropská síť pro pracovní mobilitu, která 

poskytuje informace, návody a služby zaměstnavatelům pro nábor pracovníků, pod-

pora osob hledajících zaměstnání a občanů hodlajících využít výhody volného pohy-

bu pracovníků v rámci EU. 

Osa EURES zahrnuje tři tematické podsekce:

• Transparentnost volných pracovních míst, žádosti o práci a další relevantní infor-

mace pro uchazeče o práci i zaměstnavatele;

• Rozvoj služeb pro nábor a umisťování zaměstnanců;

• Přeshraniční partnerství.

Osa programu EaSI pro Mikrofinance a sociální podnikání 

Osa programu EaSI pro Mikrofinance a sociální podnikání podporuje akce ve dvou 

tematických sekcích

• mikroúvěry a mikropůjčky pro skupiny ohrožených osob a mikropodniky

• sociální podnikání

Do roku 2016 bude tato nová osa fungovat paralelně s nástrojem mikrofinancování 

Progress.

34
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Shrnutí programu

Tento program je hlavním programem Evropské unie pro částečné financování mezi- 

národních projektů zaměřených na podporu aktivního evropského občanství. Jednou 

ze základních podmínek programu je nadnárodní charakter podporovaných projek-

tů, který může být vyjádřen volbou nadnárodního tématu, charakterem organizátorů 

projektu či zaměřením na veřejnost z různých zemí. 

Financování

Celkový rozpočet na období 2014-2020 je 185 468 000 EUR. Většina finanční pod-

pory z tohoto programu je stanovena na základě paušálních sazeb. Z hlediska typu 

projektů jsou podporovány aktivity setkávání občanů, neformální vzdělávání apod. 

(tzn. měkké neinvestiční projekty). 

Program rozlišuje dva typy grantů – granty na akce (akční granty) mohou být 

udělovány na projekty (v obou oblastech), tj. na akce s omezeným trváním, během 

nichž jsou prováděny navrhované konkrétní činnosti. Provozní granty se liší od grantů 

na akce v tom, že poskytují finanční podporu určenou na náklady nezbytné pro řád-

né provádění běžných trvalých činností organizace. Patří mezi ně například náklady  

na zaměstnance, publikace, informace a jejich šíření, cestovní náklady vzniklé  

v důsledku provádění pracovního programu, úhrady nájmů, odpisy a další náklady 

přímo související s pracovním programem organizace. Tento typ grantů je omezený  

a týká se jen vybraných oblastí (nikoli např. twinningu měst).

Národní kontaktní místo – poradenství a konzultace

Úřad vlády České republiky

Odbor informování o evropských záležitostech

Tel.: +420 224 002 645

E-mail: hamplova.katerina@vlada.cz

EVROPA
PRO OBČANY

Kontaktní informace

Informace o programu

http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/fu-

ture-programme-2014-2020/index_en.htm

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Cíle programu

• Rozvoj evropského občanství;

• Zlepšení podmínek pro občanskou a demokratickou účast v EU;

• Zvyšování povědomí občanů EU o společných dějinách, paměti a hodnotách Unie;

• Podpora demokratické angažovanosti občanů při procesu tvorby politik EU, mezi-

kulturního dialog a dobrovolnictví.

 Typy žadatelů a podmínky účasti

• Organizace podporující debaty a organizující aktivity oživující památku his-

torických událostí v Evropě (především nacistických a stalinistických událostí 

a obětí), připomínající evropské hodnoty a historii;

• Organizace obecného evropského zájmu, nadnárodní partnerství a sítě podporu-

jící interaktivní zapojení občanů do evropských záležitostí.

Oblasti podpory

Tento program nabízí podporu ve dvou hlavních oblastech: Evropská paměť  

a Demokratická angažovanost a občanská participace. U obou jsou hlavním typem 

podpory akční granty, tzn. podpora konkrétních časově ohraničených projektů.
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Příklad projektu

Spolupráce měst (Town Twining): 

Obec LETOVICE: 

„Spojujeme lidi Evropy“ (We Unite the People 

of Europe). Finanční výše podpory: 25 000 EUR 

(maximální výše grantu)

Město Letovice realizuje v roce 2015 projekt  

„Spojujeme lidi Evropy“. Projekt je podpořen  

Evropskou komisí v rámci programu Evropa  

pro občany, výzva Citizenship EACEA a jeho  

předmětem je zapojení občanů do družby  

s jinými městy. V rámci projektu navštíví naše  

město přátelé ze Slovenska, Chorvatska,  

Polska, Maďarska a Německa. Cílem našeho 

setkání je podporovat spolupráci mezi lidmi  

v Evropě, podporovat porozumění a navazování 

nových přátelství v duchu respektování lidských 

práv, demokracie, tolerance a solidarity.

Pro hosty byla připravena prohlídka měs-

ta, hudební workshop, lingvistický večer  

či prezentace EU, den byl zakončen koncertem 

místního pěveckého sboru.

Kontaktní osoba: Vladimír Stejskal, starosta 

města Letovice

Odkaz na webové stránky: http://www.le-

tovice.net/realizovane-projekty/spojujeme- 

lidi-evropy/






