
Programy Evropské komise na podporu vzdělávání,
kultury, podnikání, výzkumu a dalších aktivit

Radomír Špok 
Andrea Kyselá 
Michaela Šojdrová (Úvodní slovo)



vydala Michaela Šojdrová, 
poslankyně Evropského parlamentu 
za finanční podpory poslaneckého klubu EPP v Evropském parlamentu
neprodejný výtisk 
červen, 2016

Poděkování:

Ráda bych vyjádřila poděkování autorům publikace z Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM. Přeji si, aby jejich text nalezl co největší praktické využití.



1

Vážení čtenáři,

dostáváte do rukou publikaci, která vznikla za finanční podpory Evropského parlamentu – 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 zejména 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 informací i s příklady úspěšných projektů. Jsme  
v první polovině rozpočtového období 2014-2020. To znamená, že většina projektů začíná s realizační fází a některé programy 
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
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Cílem této publikace je podat přehled evropských programů, 
ze kterých je možno čerpat prostředky pro konkrétní projekty 
a akce v ČR. Jedná se o pracovní příručku, která by měla po-
tenciálnímu žadateli ukázat možnosti pro danou politiku  
či oblast. Čtenář se seznámí se základním nastavením jednot-
livých 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 zprostředkovávají či pomáhají po-
tenciálním 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 konkrétního projektu z pří-
slušného programu však vede ještě dlouhá cesta a je nezbyt-
né, aby zájemce prostudoval konkrétní programovou doku-
mentaci a podmínky grantů na stránkách příslušných orgánů.

Finanční prostředky v rámci rozpočtu EU se přerozdělují na 
základě dvou hlavních principů, a to solidarity a subsidiari-
ty, 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 rozpočtová 
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. Obdob-
ně jako v případě národních, krajských a obecních i rozpočet 
EU funguje podle zmíněných principů a pravidel. Ačkoli 
celková výše rozpočtu 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 věnová-
na 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 vel-
mi známé evropské strukturální a investiční fondy a prostřed- 
nictvím 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 strukturálních  
a investičních fondů již žádaly, dobře vědí, že administrace, 
monitoring i kontrola 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 kraj-ských 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. 

Komunitární programy nejsou jednotně řízeny, jejich 
společným rysem ale je přímé napojení na Evropskou komi-
si, která buď přes svá generální ředitelství (např. v případě 
programu LIFE+) nebo prostřednictvím pověřené agentury 
(např. EACEA, tj. výkonná agentura pro vzdělávání, kultu-
ru, 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 komunitární programy rozděleny do dvou 
hlavních skupin. V první části jsou popsány 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 kontaktů 
a příkladů úspěšných projektů. Další programy, které tvoří 
druhou část této publikace, jsou pak zmíněny ve stručnější 
podobě, neboť mají význam pro podporu projektů na ce-
lostátní a mezinárodní úrovni. Přesto je pro úplnou představu 
uživatelů této publikace uvádíme.

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 roz-
počet EU (jedná se např. o programy Nástroj pro rozvojovou  
spolupráci, Nástroj partnerství, Evropský nástroj pro demo- 
kracii a lidská práva atd.). Nutno také podotknout,  
že některé uvedené 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 rozpočtové období 
2014-2020 přes 200 mld. EUR, tedy cca 5 400 mld. Kč. Je 
ovšem potřeba zmínit, že zdaleka ne veškeré uvedené rozpoč- 
tové prostředky jsou určeny pro financování individuálních 
projektů (mnohé programy jsou přímo prováděny Evropskou 
komisí, jiné se řídí dlouhodobými mezinárodními smlouvami 
o spolupráci – 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, rekonstrukce, nákupy 
strojů a zařízení apod.) nebo o podporu tzv. „měkkých projektů“ 
(např. vzdělávání, investice do lidí apod.). Tyto informace 
uvádíme vždy u jednotlivých programů v části I. této publikace.

ÚVOD DO 
PROBLEMATIKY

http://strukturalni-fondy.cz/cs/Informace-o-cerpani#2007
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Tabulka 1 Komunitární programy vč. alokovaného rozpočtu na období 2014-2020 (seřazeno  
dle výše rozpočtů).

Tabulka 2 vyjmenovává programy v oblasti Společné zemědělské politiky a Politiky hospodář- 
ské, sociální a územní soudržnosti a jejich finanční alokace.1

Další informace

V dnešní době je zcela klíčové mít přístup k aktuálním informacím. Informace o Evropské 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 administra-
tivní kontakt v Bruselu, tak i na národní koordinační kontakt, 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 soudržnosti. Jedná  
se o programy administrovány jednotlivými institucemi v ČR.

www.europe-direct.cz – síť poradenských center, která 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 infocenter 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.

ÚVOD DO PROBLEMATIKY 3
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Shrnutí programu

Horizont 2020 (H2020) – rámcový program pro výzkum  
a inovace je největším a nejvýznamnějším programem, s roz-
počtem téměř 80 miliard EUR, financující na evropské úrovni 
vědu, výzkum a inovace v letech 2014-2020. Projekty financo-
vané 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 rozpočet 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 období 2014-2018. 
Z rozpočtu jsou dále financovány nejaderné přímé akce 
Společného výzkumného centra (JRC) a aktivity Evropského 
inovačního a technologického institutu (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 pro-
gramu 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 maximální- 
mu 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 samostatné výzvy. 
Projekty podpořené v těchto výzvách by měly zahrnovat celé 
spektrum 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 struk-

tury Evropy
• Odolnost vůči katastrofám: ochrana společnosti včetně 

adaptací na změnu klimatu
• Digitální bezpečnost

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 výzkum- 
ných témat. Pracovní programy k výzvám budou mít strate-
gičtější charakter a budou formulovány na delší časové 
období.

HORIZONT 2020

5
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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. hori-
zontální 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. Projekty jsou nejčastěji výsledkem spolupráce 
několika týmů (projekt zajišťuje i pomoc při hledání potenciál-
ních spolupracovníků). Projekty jsou posuzovány týmem 
nezávislých odborníků, kteří hodnotí návrhy dle daných kritérií. 
Kontaktní údaje pro zaslání projektové žádosti jsou vždy 
specificky uvedeny u konkrétní výzvy.

Struktura programu Horizont 2020

1.1. Vynikající věda

Priorita je rozdělena do čtyř velkých oblastí: 

1.1.1 Evropská výzkumná rada (ERC) – financuje originální 
myšlenky, novátorské výzkumné projekty, které si kladou  
za cíl překročit stávající hranice poznání v jednotlivých 
oborech. ERC sestává z nezávislé Vědecké rady tvořené 22 
renomovanými vědci a Výkonné agentury (ERC Executive 
Agency, ERCEA). Za poměrně krátkou dobu své existence  
si ERC získala ve vědecké komunitě renomé, granty ERC jsou 
vnímány jako prestižní ocenění a zároveň jako měřítko kvality 
vědy a výzkumu v jednotlivých zemích i institucích.

1.1.2. Budoucí a vznikající technologie (FET) – FET (Future and 
Emerging Technologies) zahrnuje podporu obecného multi-
oborového výzkumu zaměřeného nejen na excelenci ve vědě 
a technologiích, ale také na vznik nových přístupů a interakcí 
napříč obory.

1.1.3. Marie Skłodowska-Curie akce (MSCA) – prioritou MSCA je 
stejně jako v předchozích rámcových programech rozvoj lid-
ských zdrojů ve vědě a výzkumu, a to posílením mobility, pod-
porou vzdělávání a profesního růstu výzkumných pracovníků. 
Větší důraz se klade na profesní dovednosti pro inovace, na  
mezinárodní a mezisektorovou mobilitu (tj. na mobilitu mezi 
průmyslovou a akademickou sférou) ve všech fázích vě-
decko-výzkumné kariéry, ale také na vytváření co možná nej- 
lepších pracovních podmínek v souladu s Evropskou chartou 
pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání 
výzkumných pracovníků.

1.1.4. Evropské výzkumné infrastruktury (včetně e-infrastruk-
tur) – cílem této oblasti je budování výzkumných infrastruktur 
světové úrovně, k nimž budou mít dobrý přístup nejenom 
výzkumná pracoviště, ale i firmy. Infrastrukturou pro výzkum, 
vývoj a inovace se rozumí jedinečné výzkumné zařízení včetně 
jeho pořízení, souvisejících investic a zajištění jeho činnosti, 
které je nezbytné pro ucelenou výzkumnou a vývojovou čin-
nost s vysokou finanční a technologickou náročnost. Evropské 
výzkumné infrastruktury mají nepochybně klíčový význam pro 
rozvoj inovačního potenciálu EU a bude tedy silně podporová-

na jejich spolupráce s průmyslem. Financování bude poskyt-
nuto zejména na podporu nadnárodního a virtuálního přístupu 
výzkumných pracovníků a na harmonizaci a zlepšení služeb, 
které infrastruktury poskytují. Takovou podporu bude potřebo-
vat přibližně stovka sítí infrastruktur ve všech oblastech vědy  
a techniky, přičemž přístup k těmto zařízením bude využívat 
až dvacet tisíc výzkumných pracovníků ročně.

1.2. Vedoucí postavení průmyslu 

Hlavním cílem této priority je, jak již z názvu vyplývá, podpořit 
konkurenceschopnost průmyslu v globálním kontextu, a to 
zejména v oblastech, v nichž se Evropa pohybuje ve světové 
špičce.
Priorita podporuje průlomové a průmyslové technologie  
v těchto šesti směrech:

1.2.1 Informační a komunikační technologie
1.2.2. Nanotechnologie
1.2.3. Pokročilé materiály
1.2.4. Biotechnologie
1.2.5. Pokročilá výroba a zpracování
1.2.6. Vesmírné aplikace

1.3. Společenské výzvy

Největší část navrhovaného rozpočtu pro program H2020  
je alokována na řešení sedmi identifikovaných společenských 
výzev (Societal Chalenges – SC):

1.3.1. Zdraví, demografické změny a životní pohoda (wellbeing)
1.3.2. Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství a les- 
nictví, mořský výzkum a bioekonomika
1.3.3. Zajištěná, čistá a účinná energie
1.3.4. Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava
1.3.5. Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání 
zdrojů a suroviny
1.3.6. Evropa v měnícím se světě: inkluzivní, inovativní a reflek-
tivní společnosti
1.3.7. Bezpečné společnosti: ochrana svobody a bezpečnost 
Evropy a jejích občanů

HORIZONT 2020 6
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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) „Potravinové zabez- 
pečení, udržitelné zemědělství a lesnictví, mořský a sladkovod-
ní výzkum a bioekonomika” a pro oblast klíčových průmyslo- 
vých biotechnologií. Projekt přispěje k identifikaci a sdílení 
dobrých praxí s cílem zvýšení standardů podpory žadatelům 
připravujícím projekty do programu. TC je vedoucím pra-
covního 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 

Příklad projektu

Název projektu - NCP ACADEMY

NCP ACADEMY je společným projektem několika evropských 
organizací, které na národní úrovni zastřešují a koordinují 
činnost kontaktních pracovníků v programu Horizont 2020 
(NCP). V projektovém týmu jsou zastoupeni NCP koordinátoři 
a finanční a právní NCP, kteří mají za úkol především vzdělá-
vat ostatní méně zkušené NCP kolegy nebo jiné tematicky 
zaměřené NCP sítě (formou na míru ušitých interaktivních 
workshopů), a to v průřezových oblastech programu H2020. 
Součástí projektových aktivit je také výměna zkušeností a best 
practises mezi členy týmu a předávání zpětné vazby zástup-
cům EK.

Partneři:

Projekt řeší 17 partnerů, koordinátorem je Enterprise Ireland
Web projektu: http://ncpacademy.eu/

Doba trvání: prosinec 2014 - listopad 2017
Zadavatel: Evropská komise
Manažer: Honzátková Lucie

Příklady projektů

Horizont 2020 uděluje granty i jednotlivým vědcům: Petr Svo-
boda (Ústav molekulární genetiky AV ČR), Richard Štefl (Ma-
sarykova univerzita), Jan Kuneš (Fyzikální ústav AV ČR), Josef 
Urban (ČVUT Praha) a Jan Macák (Univerzita Pardubice). Další 
čtyři Češi řeší ERC grant v institucích v zahraničí: Daniel Král 
(University of Warwick), Martin Vohralík (Institut national  
de recherche en informatique et en automatique, INRIA), Pavel 
Tolar (Imperial College of Science, Technology and Medicine)  
a Petra Hájková (Imperial College of Science, Technology  
and Medicine).

Z oblasti Evropské výzkumné infrastruktury (INFRA), kterých 
se ČR účastní, jsou to např. projekty: projekt AIDA 2020 
řeší aktualizace, zlepšení a integraci klíčových výzkumných 
infrastruktur v Evropě v oblasti částicové fyziky a vývoje 
pokročilých detektorů a urychlovačů. Projekt iNEXT se týká 
vytvoření evropského centra strukturní biologie. V projektu 
ACTRIS-2 jde o integraci evropských meteorologických stanic 
vybavených moderními zařízeními pro pozorování atmosféry.
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Shrnutí programu

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské Unie na ob-
dobí 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 pracovníků s mládeží, odbornou přípravu studentů, celoživot-
ní vzdělávání i tvorbu strategických partnerství v rozmanitých 
oblastech vzdělávání mladých i dospělých. Zajímavou 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 uvol-
něno 1 680,00 milionu EUR na financování projektů 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 spolu- 
práce (DZS). U některých oblastí a klíčových akcí se projektová 
žádost podává u Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu  
a audiovizuální oblast v Bruselu (EACEA). Program je otevřen  
i neformálním skupinám mladých lidí.

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, struk-
turovaný dialog s mládeží)

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

Sport – sportovní akce i podpora rozvoje sportovního odvětví

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

ERASMUS+
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Oblast 1 – Vzdělávání a tréninky

Priorita 1 – Školy

Cílem této priority programu je zlepšit kvalitu vyučování a pro-
cesu učení na všech stupních škol, tj. od mateřských škol až po 
školy střední ve všech zemích EU.

Program nabízí příležitost pro školy spolupracovat s partnery 
z jiných členských zemí EU a rozvíjet profesní dovednosti  
svých pedagogů. Aktivity v této prioritě zahrnují sdílení dob-
rých praktik a testování inovativních metod a přístupů  
ve vzdělávacím procesu. Smyslem této spolupráce je zaměřovat  
se na výzvy společné pro různé evropské země, např. rozvoj  
základních dovedností žáků, integrované a inkluzivní přístupy 
ve vzdělávání a dokončení školní docházky. Aktivity v rámci  
této priority se mohou zaměřovat i na svět mimo školu,  
spolupráci se zájmovými organizacemi a neformálním 
vzděláváním.

Co tato priorita zahrnuje?

- Příležitosti pro pedagogy zlepšit své profesní dovednosti  
v zahraničí formou:

• Kurzů a tréninků
• Asistování a pozorování ve výuce (job shadowing)
• Předávání zkušeností

- Partnerství mezi školami a dalšími organizacemi 
• Vytvoření Evropského strategického partnerství a spolu- 

práce na věcech společného zájmu

- Online spolupráce mezi školami
• Učitelé mohou vytvořit síť kontaktů a organizovat společ-

nou výuku se svými kolegy z jiných zemí, mohou sdílet 
přístupy ke zdrojům využitelných při výuce a mohou 
společně pracovat na svém profesním rozvoji. Tato spolu- 
práce může probíhat skrze portál eTwinning.

Kdo se může zúčastnit?

Jakákoli organizace aktivní v oblasti školního vzdělávání (od 
mateřských po střední školy) v zemi, která se účastní pro-
gramu (tj. všechny země EU). Některé aktivity jsou vyhrazeny 
pro školy a místní či regionální orgány odpovědné za oblast 
školství.

Priorita 2 – Vyšší vzdělávání

Program Erasmus+ se také zaměřuje na modernizaci a vy- 
lepšování vyššího vzdělávání v Evropě i v mnoha jiných čás-
tech světa. 
Nabízí studentům i pedagogům příležitosti rozvíjet své doved-
nosti a znalosti a zvyšovat svou schopnost uplatnit se na trhu 
práce. Příklady dobré praxe jsou sdíleny mezi univerzitami  
a obchodními společnostmi v rámci tzv. Aliance znalostí.
Organizace vyššího vzdělávání (vysoké školy) mohou rovněž 
spolupracovat s partnery z nečlenských zemí EU, a to i mimo 
Evropu. Program je otevřen sousedním zemím, zemím Západ-
ního Balkánu, Asie, Afriky, Karibským a Pacifickým zemím  
a zemím Latinské Ameriky. 

Co tato priorita zahrnuje?

- Příležitosti pro studenty studovat v zahraničí, což zahrnuje
• Studium v rámci bakalářského nebo magisterského cyklu
• Stáže v komerčních institucích
• Půjčky v rámci programu Erasmus+ Masters (až 12 000 

EUR na jeden magisterský rok nebo až 18 000 EUR na dva 
roky magisterského studia)

- Příležitosti pro pedagogy ke svému dalšímu profesnímu roz-
voji, což zahrnuje

• Tréninky a výuku
• Účast na workshopech a seminářích organizovaných 

komerčními subjekty

- Spolupráce mezi institucemi
• Organizovat společné vzdělávací programy pro studenty 

(např. mezi univerzitami ze zemí účastnících se tohoto 
programu)

- Program Jean Monnet 
• Program prosazuje výuku a výzkum evropské integrace 

po celém světě mezi specializovanými akademiky, studen-
ty i občany, zejména na základě vytváření kateder Jean 
Monnet. Dále program podporuje činnost akademických 
institucí, které působí v oblasti studia evropské integrace, 
a také politickou debatu a výměny mezi akademickým 
světem a tvůrci politik v souvislosti s politickými prioritami 
Evropské unie

• Do programu se v roce 2015 zapojila například Univerzita 
Palackého v Olomouci (The EU Economic Integration in the 
Global Perspective; From Supranational Organisation  
to a Federal Union of States)

- Spolupráce s komerční sférou
• Organizace vyššího vzdělávání a obchodní společnosti mohou  

spolupracovat a sdílet zkušenosti a znalosti v oblasti 
vzdělávání.

- Spolupráce mimo Evropskou unii se sousedními zeměmi, 
zeměmi Západního Balkánu, zeměmi Asie, Afriky, Karibskými 
a Pacifickými zeměmi a zeměmi Latinské Ameriky v rámci 
projekt, které mají potenciál vylepšit kompetence a expertízu, 
např. 

• Prostřednictvím společných projektů s cílem modernizovat 
metody učení, materiály a školní programy

• Strukturální projekty, které zahrnují i národní orgány

 
Kdo se může zúčastnit? 

Účast je otevřena subjektům ze zemí, které se účastní tohoto 
programu. Může se jednat o:

• Studenty na vysokých školách a univerzitách
• Vysoké školy, univerzity a jejich zaměstnanci (pedagogové)
• Soukromé společnosti

Organizace ze sousedních zemí, zemí Západního Balkánu, 
zemí Asie, Afriky, Karibských a Pacifických zemí a zemí Latin- 
ské Ameriky se mohou účastnit projektů, které jsou realizo- 
vány mimo území EU.

ERASMUS+ 9
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Priorita 3 – Vzdělávání dospělých

Program Erasmus+ se snaží vylepšit kvalitu vzdělávání do-
spělých v Evropě.

Vzdělávání dospělých je určeno všem organizacím aktivních 
v dané vzdělávací oblasti, a to jakoukoliv formou a intenzitou 
(např. neziskové organizace, jazykové školy, poradenská centra, 
kulturní centra, knihovny, muzea a další). Záměrem projektů 
spolupráce je vytváření, testování a zavádění inovativních 
metod ve vzdělávání dospělých a šíření příkladů dobré praxe.

Co tato priorita zahrnuje? 

- Výměna pracovníků organizací aktivních ve vzdělávání dospělých, 
a to např. 

• Účast či organizace kurzů a tréninků
• Asistování a pozorování (job shadowing)
• Předávání zkušeností

- Spolupráce mezi institucemi a organizacemi prostřednictvím
• Výměny zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe
• Rozvíjení regionálních strategií
• Rozvíjením, testováním a ověřováním nových vzdělávacích 

programů
• Realizací Evropské politiky v oblasti vzdělávání

- Spolupráce se soukromým sektorem
• Asistování a pozorování (job shadowing)
• Spolupráce na vytváření vzdělávacích programů
• Tréninkové kurzy a semináře

- EPALE – Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých  
v Evropě

• Odborníci v oblasti vzdělávání dospělých včetně peda-
gogů, úředníků, politiků, organizátorů vzdělávacích pro-
gramů mohou v rámci této platformy spolupracovat, učit 
se jeden od druhého, informovat se o aktuálních trendech 
a novinkách, sdílet přístupy ke zdrojům vhodným pro 
výuku a vyměňovat si příklady dobré praxe, a to vše online 
způsobem.

Kdo se může zúčastnit?

• Veřejná či soukromá organizace, která je aktivní v oblasti 
vzdělávání dospělých

• Místní či regionální orgán (úřad), který má na starosti 
oblast vzdělávání dospělých

Priorita 4 – Odborné vzdělávání

Program Erasmus+ se snaží vylepšit kvalitu odborného 
vzdělávání a specifických tréninků v rámci Evropy. Tato priorita 
umožňuje všem organizacím činným v odborném vzdělávání 
a přípravě spolupracovat na mezinárodních projektech, jejichž 
cílem je výměna zkušeností mezi partnery, zavádění inova-
tivních postupů a zvyšování kvality vzdělávacího procesu. 
Navíc umožňuje jak pro studenty, tak i pedagogy v oblasti 
odborného vzdělávání účastnit se stáží v zahraničí. Program 
a tato priorita tímto přispívá ke zvyšování zaměstnatelnosti 
osob a celkově lepší konkurenceschopnosti evropské ekono-
miky. 

ERASMUS+ 10
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Co tato priorita zahrnuje? 

- Příležitosti pro studenty odborného vzdělávání a účastníky 
kurzů získat pracovní zkušenost v zahraničí (formou stáže)  
a to:

• V soukromé obchodní společnosti i neziskové organizaci
• V odborné škole v kombinaci s prací v soukromé společnosti 

- Příležitosti pro pedagogy a osoby zajišťující a provádějící 
odborné vzdělávání, např. prostřednictvím

• Kurzů a tréninků
• Asistování a pozorování ve výuce (job shadowing)
• Předáváním zkušeností

- Spolupráce mezi institucemi
• Výměna příkladu dobré praxe a inovativních přístupů
• Zajišťování Evropského kreditního systému pro odborné 

vzdělávání a trénink (ECVET) a Evropského zajišťování 
kvality odborného vzdělávání a tréninku (EQAVET)

• Rozvoj a využití nových vzdělávacích metod a materiálů 
pro odborné vzdělávání

• Spolupráce mezi organizacemi poskytujícími odborné 
vzdělávání, jejich pedagogy a soukromým sektorem

• Spolupráce mezi různými subjekty s cílem sdílení zkuše- 
ností a znalostí.

- Spolupráce se soukromým sektorem
• Navrhnout a využít vzdělávací programy s cílem naplnit 

potřeby trhu práce
• Sdílení výsledků odborného vzdělávání a příslušné politiky 

v této oblasti s úředníky, politiky a soukromým sektorem.

 
Kdo se může zúčastnit?

• Odborné školy a poskytovatelé odborného vzdělávání
• Soukromé obchodní společnosti, sociální partneři a zástup-

ci trhu práce, např. obchodní komory, profesní organizace, 
odbory apod.

• Jakákoli organizace aktivní v oblasti odborného vzdělávání 
a tréninku

• Organizace místního, regionálního či národního rázu 
odpovědné za vytváření politiky v oblasti odborného 
vzdělávání

Oblast 2 – Mladí lidé

Priorita 1 – Mobilita mladých lidí a zaměstnanců

Tato priorita podporuje mobility jednotlivců v oblasti  
vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, rozsáhlé akce 
Evropské dobrovolné služby a sdílené magisterské studium. 
Účastníky mobilit mohou být studenti, stážisté, učni, mladí 
lidé, dobrovolníci, pracovníci s mládeží či odborní pracovníci 
působící v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.
Projekty mobility v oblasti vzdělávání, odborné přípravy  
a mládeže jsou decentralizovanou aktivitou a žádat o ně lze 
u české národní agentury.

Co tato priorita zahrnuje?

- Příležitosti pro mladé lidi účastnit se aktivit v zahraničí, což 
zahrnuje

• Výměny mládeže
• Dobrovolnickou činnost
• Rozsáhlé projekty Evropské dobrovolnické služby

- Příležitosti pro mladé zaměstnance účastnit se aktivit v za-
hraničí, což zahrnuje

• Tréninky a účast na networkingových akcích
• Pozorování a následování spolupracovníka (job shadowing)

Kdo se může zúčastnit?

Program je otevřen následujícím mladým lidem a organizacím:
• Mladým lidem ve věku od 13 do 30 let
• Organizacím mládeže ze zemí EU i mimo země EU
• Dalším subjektům, které jsou aktivní v oblasti záležitostí 

mládeže

Priorita 2 – Spolupráce a výměna zkušeností

- Strategická partnerství – organizace a neformální skupiny 
mladých lidí (tj. bez právní subjektivity), které jsou aktivní  
v práci s mládeží, mohou žádat o podporu společných projek-

tů zaměřených na práci s mládeží.
- Budování kapacity – rozvíjení spolupráce a výměna 
zkušeností v oblasti mládeže mezi programovými zeměmi 
(členské státy EU) a partnerskými zeměmi ve světě (viz pro-
gramová příloha).

Kdo se může zúčastnit?

Program je otevřen následujícím mladým lidem a organizacím:
• Mladým lidem ve věku od 13 do 30 let
• Organizacím mládeže ze zemí EU i mimo země EU
• Dalším subjektům, které jsou aktivní v oblasti záležitostí 

mládeže

Priorita 3 – Rozvoj politiky

Program Erasmus+ rovněž podporuje zavádění nových 
přístupů pro práci s mládeží a posiluje neformální vzdělávání 
v této oblasti. To se děje především prostřednictvím rozví-
jení dialogu a podporou aktivnější participace mladých lidí 
v diskuzích o nastavení příslušných politik (např. vzdělávací 
politika).

Co tato priorita zahrnuje? 

Tato programová priorita zahrnuje zavádění, výměnu a pod-
poru inovativních praktik v oblasti práce s mládeží. Aktivity 
mohou zahrnovat:

• Dialog a zapojení mladých lidí do nastavování konkrétní 
politiky (např. vzdělávání), a to i do zemí mim Evropskou 
unie. Dále se jedná o spolupráci s mezinárodními organi-
zacemi (např. Radou Evropy)

• Strukturovaný dialog s mladými lidmi
• Partnerství s evropskými mládežnickými neziskovými orga-

nizacemi

ERASMUS+ 11
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Kdo se může zúčastnit?

Projekty jsou iniciovány mládežnickými organizacemi. Mohou však zahrno-
vat i další partnery, včetně vládní úřady a orgány (např. ministerstva), 
výzkumníky, praktiky a další relevantní zainteresované aktéry v oblasti práce 
s mládeží.

Oblast 3 – Sport

Neziskové evropské sportovní akce
Jedná se o oblast podporující významné sportovní akce na evropské úrovni.

Co tato oblast zahrnuje? 

Akce, které je možno podpořit z tohoto programu, musí prokázat, že jsou 
relevantní a přispívají k provádění evropských politik v oblasti sportu. Pod-
pora je možná pro akce, které přinášejí určitou přidanou hodnotu, např.:

• Zajistit viditelnost a zvýšit povědomí o významných oblastech a pri-
oritách evropských politik zahrnující např. sociální inkluzi, rovné příleži- 
tosti a zdravý životní styl. 

• Navýšit počet účastníků a organizací ve sportovních i dobrovolnických 
aktivitách.

• Navýšit počet účastníků, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením

Podpora zahrnuje následující aktivity:
Organizace aktivit přitahující zájem veřejnosti a médií

• Mezinárodní výcvikové a tréninkové aktivity, které vylepšují dovednosti 
sportovců, trenérů a dobrovolníků v přípravě na akci

• Organizace doprovodných aktivit hlavní sportovní akce (např. konferen- 
ce, semináře apod.)

Kdo se může zúčastnit? 

Veřejná instituce nebo nezisková organizace aktivní v oblasti sportu a 
zároveň působící v jedné z účastnících se zemí (všechny země EU), např.

• Veřejná instituce, která má na starosti politiku sportu na místní, regionál-
ní nebo národní úrovni;

• Sportovní organizace na místní, regionální, národní, evropské nebo mezi- 
národní úrovni.

V období 2014-2020 se očekává podpora cca 60 sportovních akcí, tema- 
tických konferencí, tréninkových programů apod.

Příklad projektu

Financován v rámci oblasti Sport

Název: Sportem k dialogu

Shrnutí projektu

Projekt Sportem k dialogu byl akcí Mladých Lidovců. Organizace se zaměřuje na zvýšení zájmu 
o veřejné záležitosti a politiku u mladých lidí.

Cíl projektu Sportem k dialogu je podpoření mladých lidí v participaci na veřejném životě, 
ukázat, že řešení lokálních, regionálních problémů probíhá skrze aktivní přístup a diskuzi. Akce 
má za úkol zprostředkovat dialog mezi mladými lidmi 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 schop- 
ností (schopnost vést kvalitní dialog, prezentace 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 nezainte- 
resovaní mladí lidé. Věk účastníků se pohybuje od 15 do 30 let, věkový průměr 24. především 
se očekává účast univerzitních studentů.

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 projektu, 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-de-
tails-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/3adffc58-e833-4725-af7d-3a5176670b13
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Shrnutí programu

Life je komunitární program EU zacílený na financování aktivit 
souvisejících s ochranou životního prostředí, přírody a kli-
matu. Tematicky je program zaměřen na inovativní přístupy 
k ochraně životního prostředí posílení biodiverzity a environ-
mentálního 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 pro- 
středků 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 

Oblasti podpory

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

• Životní prostředí (rozpočet 2,592 mld. EUR) – v rámci toho-
to podprogramu jsou definovány následující tři priority:

1. Životní prostředí a efektivita využití zdrojů – má za cíl 
rozvíjet a testovat osvědčené 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 prostředí. 
Zároveň se snaží propagovat lepší řízení v oblasti 
životního prostředí prostřednictvím zapojení zaintereso-
vaných subjektů.

• Opatření v oblasti klimatu (rozpočet 0,864 mld. EUR) – v rámci  
tohoto podprogramu jsou definovány následující tři  
priority:

1. Zmírňování klimatických změn – má za cíl přispívat  
ke snižování emisí skleníkových plynů prostřednictvím 
úprav příslušných politik a legislativy a zlepšování stavu 
znalostí o dané problematice. Součástí je i rozvoj a testo- 
vání inovativních nástrojů, systémů a technologií. 

2. Adaptace a klimatické změny – má za cíl podporovat 
úsilí a zlepšovat schopnosti 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 pri-
ority je i lepší řízení souvisejících politik např. prostřed-
nictvím širšího zapojení zainteresovaných subjektů. 

PROGRAM LIFE
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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 podprogramu Životní prostředí a zbytek  
je věnován na oblast klimatu.

Většina finančních prostředků bude rozdělena prostřednictvím 
grantů a inovativních nástrojů financování. Menší část prostřed- 
ků bude věnována na integrované projekty, projekty technické 
podpory, projekty vytváření kapacit a přípravné projekty. 
Částky dostupné pro období 2014 – 2017 jsou pevně stano-
veny ve víceletém pracovním programu. Pro každou členskou 
zemi EU bude vytvořen orientační příděl pro čerpání prostřed-
ků na jednotlivé projekty, které budou vybírány na základě 
kvality.

• Projekty pro osvědčené postupy – uplatňují moderní a eko-
nomicky vhodné techniky, metody a přístupy.

• Demonstrační projekty – uvádějí do praxe, testují a vyhod-
nocují metodiky a přístupy, které jsou nové nebo v daném 
kontextu neodzkoušené a které by bylo možné uplatnit 
jinde za podobných okolností.

• Pilotní projekty – uplatňují techniku nebo metodu, která 
dosud nebyla nikde použita ani testována. Umožňuje získat 
potenciální výhody v porovnání se stávajícími 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 ředi-
telství pro životní prostředí a Generální ředitelství pro ochra-
nu klimatu. Výkonná agentura pro malé a střední podniky 
vykonává svěřené praktické záležitosti při řízení programu. 
Komisi a agentuře 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 významné lokalitě (EVL) Beskydy. 
Vzhledem k tomu, že se tato prioritní stanoviště typicky 
vyskytují v horských oblastech na chudých půdách (z hledis-
ka 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 nejvhod-
nější 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 degrado-
vaných 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 nále-
tových 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 oslovení vlastníků pozemků se 
smilkovými trávníky. Snaha o jejich zapojení do projektu 
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 základ-
ních škol prostřednictvím 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

PROGRAM LIFE 14
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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 vybra- 
ných 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 imple-
mentaci 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
Tel.: +420 234 006 140
E-mail: macounova@tc.cz
Web: http://www.h2020.cz/cs 

COSME
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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 pod-
mínek 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. Legislativní 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 konkurenceschop-
nosti 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 podnika-
telské kultury a zlepšení podmínek pro zakládání podniků  
a jejich růst.

Program COSME rozlišuje čtyři oblasti podpory, konkrétně 
Přístup k financování, Přístup na trhy, Podpora konkurence-
schopnosti a Podpora podnikání.

Program COSME je doplňkový k Operačnímu programu Pod-
nikání a inovace pro konkurenceschopnost (2014-2020). Oba 
programy podporují některé podobné aktivity, na druhou stra-
nu vzájemně se nevylučují, tzn. je možno žádat v rámci obou.

Oblasti podpory 
 
1. Přístup k financování 

Jedním z hlavních cílů programu COSME je poskytnout malým 
a středním podnikům lepší přístup k financování: při zakládání, 
rozšíření či převodu společnosti či podniku.

Za tímto účelem se EU snaží mobilizovat úvěry a kapitálové 
investice pro malé a střední podniky.

Prostřednictvím nástroje pro úvěrové záruky poskytuje 
program záruky a protizáruky finančním institucím (např. 
záručním společnostem, bankám, leasingovým společnostem), 
aby mohly malým a středním podnikům nabízet více úvěrů  
a finančního leasingu. Očekává se, že díky programu COSME 
obdrží 220 000 až 330 000 malých a středních podniků fi-
nanční prostředky v celkové hodnotě 14 až 21 miliard EUR.

Prostřednictvím kapitálového nástroje pro růst bude program 
poskytovat rizikový kapitál kapitálovým fondům investujícím 
do malých a středních podniků, zejména ve fázi rozšiřování 
a růstu. Tento nástroj pomůže 360 až 560 podnikům získat 
kapitálové investice.

2. Přístup na trhy

COSME poskytuje evropským podnikům podporu, díky níž 
mohou mít prospěch z jednotného trhu EU a co nejlépe využít 
příležitostí, jež nabízejí trhy mimo EU. 

Program COSME financuje síť Enterprise Europe Network, jež 
má přes 600 poboček ve více než 50 zemích a která pomáhá 
malým a středním podnikům nalézt obchodní a technologické 
partnery, porozumět právním přepisům EU a získat přístup  
k financím EU. 

Tento program rovněž finančně podporuje internetové nástro-
je, které byly zvlášť vytvořeny za účelem rozvoje podniků, 
např. portál pro podniky Vaše Evropa či portál Enterprise Eu-
rope Network. První z uvedených portálů poskytuje praktické 
informace on-line pro podnikatele, kteří chtějí vyvíjet činnost  

v jiném členském státě. Druhý portál se zaměřuje na podpůrná 
opatření pro podniky, které si přejí rozšířit svou působnost i ve 
státech mimo Evropu.

Portál Vaše Evropa pro podnikatele  
http://europa.eu/youreurope/business/index_cs.htm

Portál – Enterprise Europe Network
http://www.enterprise-europe-network.cz/cs 

Program COSME financuje asistenční služby pro práva malých 
a středních podniků v oblasti duševního vlastnictví pro ASEAN, 
Čínu a MERCOSUR a poskytuje poradenství a podporu 
evropským malým a středním podnikům čelícím problémům 
souvisejícím s porušováním práv duševního vlastnictví v uve-
dených zeměpisných oblastech.

Program také poskytuje finanční pomoc středisku pro průmys-
lovou spolupráci EU a Japonska s cílem podporovat všechny 
formy průmyslové, obchodní či investiční spolupráce prostřed-
nictvím šíření informací o tom, jak získat přístup na japonský 
trh, a napomáhat výměnám zkušeností a know-how mezi 
evropskými a japonskými podniky.

3. Podpora konkurenceschopnosti

Program COSME podporuje opatření, jejichž cílem je zlepšit 
rámcové podmínky pro fungování podniků, a zvláště pak 
malých a středních podniků, a to prostřednictvím snížení 
zbytečné administrativní a regulační zátěže. Tato opatření 
zahrnují měření dopadu příslušných předpisů EU na malé  
a střední podniky, vývoj inteligentních a pro podniky 
příznivých předpisů a důslednější uplatňování zásady „zelenou 
malým a středním podnikům“ při utváření politik na celostátní 
a regionální úrovni.

Tato oblast podpory se zaměřuje na vznik konkurenceschop- 
ných podniků s tržním potenciálem tím, že pomáhá malým  
a středním podnikům přejímat nové podnikatelské modely  
a zapojit se do nových produktových řetězců. Tento program 
doplňuje opatření členských států v oblastech s vysokým po-
tenciálem růstu, jako je například odvětví cestovního ruchu. 

COSME 16
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COSME také usiluje o rozvoj klastrů světové úrovně v EU pros-
třednictvím podpory špičkových oblastí a internacionalizaci 
klastrů s důrazem na meziodvětvovou spolupráci, zejména  
v rámci pomoci nově vznikajícím podnikům. Program je také 
zaměřen na urychlení digitalizace obchodního prostředí a na 
podporu elektronických dovedností a vůdčího postavení  
v oblasti informačních technologií.

4. Podpora podnikání

Program COSME zajišťuje provádění Akčního plánu podnikání  
2020 prostřednictvím široké škály činností. Patří mezi ně 
výměny v rámci mobility, výzkum, šíření osvědčených postupů  
a pilotní projekty v oblastech jako např. vzdělávání pod-
nikatelů, mentoring či vypracovávání pokynů a rozvoj pod-
půrných služeb pro nové a potenciální podnikatele, včetně 
podnikatelů z řad mladých lidí, žen a seniorů.

Tato oblast podpory se zvláště zaměřuje na digitální pod-
nikání, aby mohly evropské podniky provést svou digitální 
transformaci a plně využívat nových příležitostí, jež přináší 
digitální věk a jež mají klíčový význam pro jejich konkurence-
schopnost a růst.

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 poprvé v roce 2006.

Volba „znamenitých evropských destinací má upozornit na 
rozmanitost, ale i společné znaky evropských turistických des-
tinací a zároveň podpořit sociální, kulturní a environmentální 
udržitelnost cestovního ruchu. Lepší povědomí o rozmanitosti 
a kvalitě evropského cestovního ruchu přispěje k upevnění 
pozice Evropy jako vedoucí turistické 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“ (financová-
no z projektu COSME).

Přihlásit se mohly lokality, jejichž turistická nabídka je založena 
na regionálních tradičních pokrmech nebo pokrmech z míst-
ních surovin. Každý kandidát musel splňovat 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-czech-
tourism.cz, až do 30. června 2015.

V červenci oznámí porota jména pěti finalistů. Národní vítěz 
bude vyhlášen během slavnostního večera pořádaného v rám-
ci 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 aktiv-
it finalistů a vítězů předchozích ročníků.
Ročník 2015/2016 byl věnován lokální gastronomii.

Dále z COSME je financován např. projekt Participatory Ba-
roque 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 rozvoji 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 realizovat jak podnikající 
subjekty, tak neziskové organizace. Tyto projekty mají většinou 
mezinárodní rozměr. Zajímavostí je například podpora kin  
v ČR, která by ve svém programu 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 vlastnictví 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 Kultura 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/opportuni-
ties/culture-support/index_en.htm

K podprogramu MEDIA
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportuni-
ties/audiovisual-support/index_en.htm

K podprogramu Mezioborové spolupráce
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportuni-
ties/cross-sector-support/index_en.htm

Informace o jednotlivých otevřených výzvách a výsledcích 
výběrového řízení jsou k dispozici na stránkách Výkonné agen-
tury 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 průmyslu (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 festi-
valů, 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, Lichten- 

štejnsko, 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, Ázerbájd- 
žán, Bělorusko, Gruzie, 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. 

KREATIVNÍ EVROPA
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Okruhy podpory 

Finanční podporu může získat každá společnost nebo orga-
nizace, 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 příleži-

tostí, které přinášejí digitální doba a globalizace;
• Umožnit kulturnímu a tvůrčímu sektoru využít svůj 

komerční potenciál a přispět tak k udržitelnému růstu, vy-
tváření pracovních míst a sociální kohezi;

• Nabídnout kulturnímu a tvůrčímu sektoru přístup k novým 
mezinárodním příležitostem, 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 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 finan- 
čními 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 respektovanou kul-
turní 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 průmyslovou historii Plzně, vytvářelo 
nové prostory pro podporu podnikání DEPO2015 - srdcem 
DEPO2015 je Centrum kreativního podnikání, které propojuje 
kulturu s byznysem a kreativním průmyslem.

Financování: Celkový rozpočet činí 430 milionů Kč – 23 % 
financuje Ministerstvo kultury, 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 Ministerst-
vu 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/
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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 pra-
covní podmínky zaměstnanců. Z hlediska tematických aktivit 
je v rámci tohoto programu podporováno vzdělávání  
a rekvalifikace, pracovní mobilita a sociální podnikání. Není 
tedy možno podporovat investiční projekty. V České republice 
dosud nebyl tento komunitární program využíván2, 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

2 Informace na základě rozhovorů se zaměstnanci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Více o programu

Program EaSI je řízen přímo Evropskou komisí. Sjednotil 
dohromady tři dílčí programy, které byly v předchozím období 
odděleny, konkrétně programy PROGRESS, EURES a Progress 
Microfinance.

Program je funkční od počátku roku 2014 a nabízí tři progra-
mové osy, které podporují:

• Modernizaci sociální politiky a politiky zaměstnanosti  
v rámci osy PROGRESS (celkem 61 % rozpočtu);

• Pracovní mobilitu v rámci osy EURES (18 % rozpočtu);
• Přístup k mikrofinancování a podpora sociálního podnikání  

v rámci osy Mikrofinance a Sociální podnikání (21 % rozpočtu).

Cílem programu pro zaměstnanost a sociální 
inovace je:

• Posílit cíle Evropské unie a koordinovat akce jak na ev-
ropské, 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 účin-
nou 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 mikropodniky a zvýšit přístup k finan-
cování 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 vylepšovat politiky ve třech tematických 
podsekcích:

• Zaměstnanost se zaměřením na boj proti nezaměstnanosti 
mladých;

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

• Pracovní podmínky.

Cíle programové osy

• Vypracovat a rozšířit kvalitní srovnávací analytické studie 
na daná témata,

• Usnadnit účinné a inkluzivní sdílení informací, vzájemné 
učení a dialog,

• Poskytnout finanční podporu k testování inovací v oblasti 
sociální politiky a trhu práce,

• Poskytnout organizacím finanční podporu ke zvýšení jejich 
kapacit, aby mohly realizovat, propagovat a šířit inovace  
v oblasti sociální politiky a trhu práce.

Kdo se může zúčastnit

Země Evropské unie;
• Země Evropského hospodářského prostoru, tj. Island, Lichten- 

štejnsko a Norsko;
• Kandidátské země EU a potenciální kandidátské země na 

základě rámcové smlouvy s nimi;

Osa PROGRESS programu EaSI je otevřena všem veřejným  
a soukromým subjektům a institucím, především pak:

• Národním, regionálním a místním institucím  
• Úřadům práce
• Zvláštním organizacím vytvořených v rámci práva EU
• Sociálním partnerům, tj. svazům zaměstnavatelů  

a odborům

PROGRAM PRO 
ZAMĚSTNANOST 
A SOCIÁLNÍ INOVACE

mailto:jitka.zukalova%40mpsv.cz?subject=
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• Nevládním neziskovým organizacím
• Vysokým školám a výzkumným institucím
• Profesionálům zabývajících se hodnocením programů  

a dopadovými studiemi
• Národním statistickým úřadům (ČSÚ)
• médiím

Projekty připravené v rámci tohoto programu mohou zahrno-
vat i spolupráci s mezinárodními organizacemi, např. Rada 
Evropy, OECD, Mezinárodní organizace práce, OSN a Světová 
banka.

Jak žádat o podporu

V případě tohoto programu je nutno žádat o podporu přímo 
u Evropské komise v Bruselu. Oprávněné organizace mohou 
žádat v rámci jednotlivých tenderů

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en 

nebo výzev na příjem projektových žádostí

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en 

Jak již bylo řečeno, na tuto osu je vyčleněno více než polovi-
na celkového rozpočtu programu EaSI. Z této alokace bude 
vyčleněno cca 20 % na podporu experimentů v oblasti sociální 
politiky s cílem dále rozvíjet potenciál inovací v této oblasti.

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, podpora osob hleda-
jících zaměstnání a občanů hodlajících využít výhody volného 
pohybu pracovníků v rámci EU.

Osa EURES zahrnuje tři tematické podsekce:
• Transparentnost volných pracovních míst, žádosti o práci  

a další relevantní informace pro uchazeče o práci i zaměst-
navatele;

• Rozvoj služeb pro nábor a umisťování zaměstnanců;
• Přeshraniční partnerství.
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Cíl programové osy

• Zajistit, aby informace o volných pracovních místech jakož 
i další související informace byly transparentní a přístupné 
pro potenciální zájemce o práci i zaměstnavatele;

Kdo se může účastnit?

Osa EURES programu EaSI je otevřena pro:
• Národní, regionální a místní orgány
• Služby zaměstnanosti
• Organizace sociálních partnerů a dalších zúčastněných 

stran ze zemí EU a Evropského hospodářského prostoru.

Jak se přihlásit

Činnosti, které mají být financovány, jsou vymezeny v pra-
covním programu, který přijal programový výbor3. Pokud mají 
způsobilé organizace zájem zažádat o finanční prostředky, 
musejí se zúčastnit nabídkového řízení nebo odpovědět na 
výzvu k podávání návrhů. I v tomto případě je nutno žádat 
přímo u Evropské komise.

Financování

Na osu EURES je vyčleněno 18 % celkového rozpočtu EaSI.

Osa programu EaSI pro Mikrofinance a sociální 
podnikání 

Osa programu EaSI pro Mikrofinance a sociální podnikání pod-
poruje akce ve dvou tematických sekcích

• mikroúvěry a mikropůjčky pro skupiny ohrožených osob  
a mikropodniky

• sociální podnikání

3 K dispozici na http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?advSearchKey=EaSIannu-
alworkprogramme&mode=advancedSubmit&langId=en&policyArea=&type=0&country=0&year=0  
(k 6. dubnu 2016)

Do roku 2016 bude tato nová osa fungovat paralelně s nástro-
jem mikrofinancování Progress.

Cílem této osy je

• zlepšit přístup a dostupnost mikrofinací pro skupiny 
ohrožených osob, kteří chtějí založit a dále rozvinout své 
podnikání a mikro-společnosti.

• zvyšovat institucionální způsobilost poskytovatelů 
mikroúvěrů.

• podporovat rozvoj trhu sociálních podniků především pro- 
střednictvím snazšího přístupu k finančním prostředkům.

Financování

Již 96 milionů eur z projektu EaSI je připraveno pro zainte- 
resované poskytovatele mikro-půjček a sociální podnikatele. 
Tato opatření by měla umožnit poskytovatelům půjček  
a investorům oslovit podnikatele, kteří by jinak na pomoc, 
kvůli finančnímu riziku, nedosáhli. Komise neposkytuje finanční 
prostředky přímo podnikatelům nebo sociální podnikům, ale 
vybrala poskytovatele mikroúvěrů a investorů do sociálních 
podniků v EU v zájmu navýšení úvěrů. V České republice jde 
například o Komerční banku nabízející svůj produkt Profi úvěr 
pro začínající podnikatele.4

Kdo se může účastnit?

• Země EU
• Země Evropského hospodářského prostoru
• Kandidátské země EU a potencionální kandidátské země  

v souladu s předem dohodnutým rámcem smluv.

O finanční prostředky mohou zažádat organizace z řad veřej-
ných a soukromých subjektů na celostátní, regionální a místní 
úrovni poskytujících mikroúvěry osobám a mikropodnikům  
a/nebo financujících v těchto zemích sociální podniky.

4 Více informací k tomuto produktu k dispozici na https://www.kb.cz/uver-start/  
(k 6. dubnu 2016)
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Shrnutí programu

Tento program je hlavním programem Evropské unie pro 
částečné financování mezinárodních projektů zaměřených na 
podporu aktivního evropského občanství. Jednou ze základ-
ních podmínek programu je nadnárodní charakter podporo-
vaných projektů, který může být vyjádřen volbou nadnárod-
ního 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 podpory 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 oblas-
tech), 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 řádné 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 pra-
covním 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

Kontaktní informace

Informace o programu

http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-
programme/future-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, mezikulturního dialog a dobrovolnictví
 

Typy žadatelů a podmínky účasti

• Organizace podporující debaty a organizující aktivity 
oživující památku historických událostí v Evropě 
(především nacistických a stalinistických událostí a obětí), 
připomínající evropské hodnoty a historii;

• Organizace obecného evropského zájmu, nadnárodní part-
nerství a sítě podporující interaktivní zapojení občanů do 
evropských záležitostí;

• Analýzy, aktivity, jejichž cílem je šířit výstupy projektů real-
izovaných v rámci tohoto programu.

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.

1. Evropská paměť: Tato oblast se zaměřuje na Evropu coby 
mírový projekt s myšlenkou, že vzpomínky na minulost jsou 
podstatné i pro budování budoucnosti. Program podporuje 
projekty a iniciativy, které se zaměřují na příklady totalitních 
režimů moderní evropské historie (především nacismus, 
fašismus a komunismus) a zkoumají klíčové okamžiky  
a souvislosti evropských dějin z různých perspektiv. Cílem je 
rovněž připomenout si oběti totalitních režimů stejně tak jak 
příběhy hrdinů a lidí, kteří vzdorovali. Projekty, které jsou  
v rámci této oblasti podpořeny, by měly podporovat toleran-
ci, vzájemné porozumění, mezikulturní dialog a usmíření. 

Projekty v této oblasti by měly:

• Zahrnout různé typy organizací jako projektových part-
nerů (tj. obce, neziskové organizace, výzkumné instituce 
apod.)

• Rozvíjet různé typy aktivit (např. výzkum, výstavy, veřejné 
debaty, neformální vzdělávání apod.)

• Zahrnout do projektu občany z různých cílových skupin
• Realizovat projekt na nadnárodní úrovni s jasným evropskou 

myšlenkou a dimenzí

Žadatelé 
Neziskové organizace, výzkumné organizace, obce

2. Demokratická angažovanost a občanská participace: 
Tato oblast programu má za cíl zvýšit porozumění široké 
veřejnosti politikám na úrovni Evropské unie a způsobem, 
jakým jsou prováděny. Zaměřuje se rovněž na zahrnutí 
občanské společnosti do politického procesu a ovlivňování 
jednotlivých politik. Program podporuje projekty občanské 
angažovanosti na nadnárodním principu s cílem posílit poro-
zumění mezi občany v EU.

Projekty v této oblasti by měly:

• Podpořit angažovanost občanů a občanské společnosti se 
zaměřením především na politiky EU

• Podpořit projekty, které vytvářejí příležitosti pro vzájemné 
porozumění, mezikulturní dialog, společenskou angažova-
nost a dobrovolnictví na úrovni EU.

EVROPA PRO OBČANY
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Tato oblast zahrnuje tři specifická opatření:
I. Twinning měst (tj. partnerství měst) – podporuje projekty, 

které spojují občany z jednotlivých měst a které jim 
umožňují společně debatovat na místní i evropské úrovni 
konkrétní záležitosti evropských politik a evropské 
politické agendy celkově. Toto opatření také podporuje 
občanskou participaci při ovlivňování evropských politik  
a rozvíjí příležitosti pro společenskou angažovanost  
a dobrovolnictví na úrovni EU.

II. Sítě měst – poskytuje podporu obcím a asociacím obcí, 
které pracují společně na konkrétním tématu s cílem vy-
tvořit či dále rozvinout síť obcí pro zajištění lepší udržitel-
nosti spolupráce.

III. Projekty občanské společnosti – podporuje projek-
ty, které mají za cíl setkávání občanů EU a které jsou 
zaměřeny na jednu z politik EU. Projekty by měly podpo- 
rovat přímou participaci občanů při ovlivňování těchto 
politik a mohou zahrnovat aktivity společenské angažova-
nosti, solidarity, názorové debaty a dobrovolnictví.

Specifika pro akční granty v této oblasti
I. Twinning měst – maximální výše grantu může dosáhnout 

25 000 EUR a maximální doba trvání setkání je 21 dní.
II. Sítě měst – maximální výše grantu může dosáhnout 150 

000 EUR a maximální doba trvání grantu je 24 měsíců.
III. Projekty občanské společnosti - maximální výše grantu 

může dosáhnout 150 000 EUR a maximální doba trvání 
grantu je 18 měsíců.

Další informace k této oblasti podpory
I. Twinning měst – účastnit se mohou obce či města, případ-

ně organizace vytvořené v rámci předchozího twinningu, 
které mají neziskový charakter a reprezentují municipality. 
Projekt musí zahrnout nejméně dvě způsobilé země pro-
gramu, z nichž jedna musí být členskou zemí EU.

II. Sítě měst – města/obce, případně organizace vytvořené  
v rámci předchozího twinningu, místní a regionální orgány 
(např. kraje), sdružení měst (asociace či federace)  
a neziskové organizace reprezentující zájmy měst a obcí 
(např. zájmová sdružení). Projekt musí zahrnout nejméně 
čtyři způsobilé země programu, z nichž jedna musí být 
členskou zemí EU.

III. Projekty občanské společnosti – účastnit se mohou nezis-

kové organizace, dále pak vzdělávací, kulturní a výzkumné 
instituce. Projekt musí zahrnout nejméně tři způsobilé 
země programu, z nichž jedna musí být členskou zemí EU.

Příklad projektu

Spolupráce měst (Town Twining): Obec LETOVICE: „Spoju-
jeme 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 pro-
gramu 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, pod-
porovat porozumění a navazování nových přátelství v duchu 
respektování lidských práv, demokracie, tolerance a solidarity. 
Pro hosty byla připravena prohlídka města, hudební workshop, 
lingvistický večer či prezentace EU, den byl zakončen koncer-
tem místního pěveckého sboru.

Kontaktní osoba: Vladimír Stejskal, starosta města Letovice
Odkaz na webové stránky: http://www.letovice.net/realizo-
vane-projekty/spojujeme-lidi-evropy/

Příklad projektu

Spolupráce měst (Town Twining): CZ MĚSTO BLANSKO:  
Na cestě do Evropy – 50 let společně (On the Way to Europe:  
50 Years Together)

Finanční výše podpory: 5 000 EUR (maximální výše grantu)

V roce 2015 oslavila města Blansko a Scandiano již 50 let 
společného partnerství. Oslavy tohoto významného jubilea 
proběhly již v březnu 2015 v italském Scandianu, v Blansku si 
toto výročí připomněli za účasti italské delegace v termínu  
21. - 25. 10. 2015.

Pro delegaci vedenou starostou Scandiana Alessiem Mammim 
byl připraven bohatý program a řada zajímavých návštěv  
a setkání. Termín oslav se kryl s termínem Půlmaratonu Morav-
ským krasem, proto byli součástí delegace i dva běžci, kteří se 
společně se sportovci z dalších partnerských měst Půlmara-
tonu aktivně zúčastnili. Pozvání na tyto významné oslavy totiž 
přijali také představitelé našich dalších partnerských měst 
Legnice a Komárna. Hostem oslav 50. výročí partnerství byl 
mimo jiné i zástupce z Velvyslanectví Italské republiky v Praze.

Hlavním dnem oslav byl čtvrtek 22. 10. 2015, kdy byl v 10:00 
před radnicí slavnostně vysazen strom přátelství k 50. výročí 
se Scandianem. Na farmářských trzích se v tento den do-
poledne objevil mimořádně i stánek s ochutnávkami gastro-
nomických produktů z partnerských měst. V odpoledních hodi- 
nách se pak v Muzeu Blansko uskutečnily dvě akce s italskou 
tematikou – v 13:00 to byla odborná konference Česko-italská 
historie našeho regionu a partnerství Blanska a Scandiana, 
přístupná všem zájemcům o historii těchto měst. Druhou akcí 
pak byla v 16:00 hod v audiovizuálním sále vzdělávací seminář 
pro veřejnost Možnosti čerpání dotací z fondů EU o možnos-
tech zapojení se do evropských programů a financování akcí  
z dotací EU.

Kromě oficiálních akcí měli naši italští hosté v programu  
i návštěvu Moravského krasu a nově otevřeného Domu přírody, 
exkurzi u regionálních výrobců, návštěvu Domu dětí a mládeže 
a Střední školy gastronomické, s. r. o., které projevily zájem 
o spolupráci s italskými partnery. Na společném závěrečném 
večeru, kde kromě Soukromé základní umělecké školy Blansko 
vystoupil také italský kytarista Francesco Spina, proběhlo ne-
formální setkání mezi dlouholetými italskými a českými přáteli.

Odkaz na webové stránky: http://www.blansko.cz/
clanky/2015/10/na-ceste-do-evropy-50-let-spolecne-italska-
delegace-miri-do-blanska
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ČÁST II.
V této druhé části se zabýváme dalšími komunitárními programy. Jejich rozdělení je vytvořeno pouze pro účely této příručky, nejedná se tedy o oficiální dvě rozdílné skupiny programů. Rozdělení 
je nicméně logické. Zatímco v první části jsou popsány ty z programů, které jsou potenciálně zajímavé pro subjekty z regionů, ať už se jedná o obce, firmy, univerzity či neziskové organizace,  
v této části uvádíme ve stručnější podobě všechny zbylé programy. Ve většině případů se jedná o programy určené primárně pro centrální, tj. národní orgány, v ojedinělých případech i o další 
subjekty zaměřené na specifickou oblast (např. poskytování humanitární a rozvojové pomoci, dobrovolnictví, oblast zdraví). Proto i tato část může být pro čtenáře podnětná.

 1. Nástroj pro propojení Evropy (CEF)    27
 2. Nástroj pro rozvojovou spolupráci    27
 3. Evropská politika sousedství    27
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NÁSTROJ PRO  
PROPOJENÍ EVROPY
 
Nástroj pro propojení Evropy (CEF) je jednou z nejvýznamněj- 
ších novinek programového období 2014–2020. Prostřednic-
tvím něho budou poskytnuty investice v hodnotě 50 miliard 
EUR, zaměřené na zlepšení evropských dopravních  
a energetických sítí a digitálních sítí informačních a telekomu-
nikačních technologií.

• Doprava 

Prostřednictvím CEF jsou plánovány investice ve výši 31,7 mld. 
EUR za účelem modernizace evropské dopravní infrastruktury, 
vybudování jejích chybějících článků a odstranění problema- 
tických míst. Uvedená částka se skládá z těchto položek:  
10 miliard EUR vyčleněných z Fondu soudržnosti na dopravní 
projekty realizované v zemích, které tento fond pokrývá  
(tj. včetně České republiky); 21,7 miliard EUR, které mohou 
jako investice do dopravní infrastruktury použít všechny 
členské státy.

• Energetika

Odvětví energetiky by mělo počítat v porovnání s dopravou  
s podstatně menší částkou na investice do transevropské infra-
struktury v hodnotě 9,1 mld. EUR. Prioritou jsou projekty posi-
lující energetickou bezpečnost členských zemí EU, především 
těch, které nemají zajištěny diverzifikované dodávky ener-
getických surovin (tj. ropa, plyn, elektřina).

• Telekomunikace

V rámci CEF je dále vyčleněno téměř 9,2 miliardy EUR na pod-
poru investic do rychlých a velmi rychlých širokopásmových 
sítí a celoevropských digitálních služeb.

Cílem tohoto programu je podpora ekologických projektů, 
které jsou v souladu se strategií Evropa 2020. Příkladem 
jsou například projekty na podporu čistějších druhů dopravy, 

vysokorychlostního širokopásmového připojení na internet  
a využívání energie z obnovitelných zdrojů. Financování ener- 
getických sítí navíc povede k další integraci vnitřního trhu  
s energií, ke snížení energetické závislosti EU a k lepšímu za-
bezpečení dodávek energie.

Podmínky účasti: Návrhy může předkládat jeden nebo více 
členských států, mezinárodních organizací, společných pod-
niků nebo veřejných či soukromých podniků nebo orgánů 
zřízených v členských státech.

Výběr hlavních dopravních projektů 
v ČR - podpora z CEF

• Baltsko-jaderský koridor: silniční koridor Bielsko Biala - 
Žilina; železniční koridor Katowice - Ostrava - Brno - Vídeň 
a Katowice - Žilina - Bratislava – Wien.

• Koridor Východ-východní Středomoří: železniční koridor 
Drážďany-Praha; Praha-Břeclav; Praha-Brno- Břeclav;  
Břeclav-Bratislava.

• Rýnsko-dunajský koridor: železniční koridor Mnichov- Praha; 
Norimberk-Praha; silniční koridor Zlín-Žilina.

• Hlavní dopravní uzly sítě TEN-T: přeshraniční projekt 
železniční koridor Vratislav-Praha; přeshraniční projekt 
silniční koridor Nowa Sól-Hradec Králové.

Hlavní energetické projekty společného zájmu  
v ČR – podpora z CEF

• Vnitřní elektrické vedení mezi místy: Vernéřov a Vítkov, Vít-
kov a Přeštice; Přeštice a Kočín; Kočín a Mírovka; Mírovka  
a Čebín.

• Propojení plynárenských sítí s Polskem (mezi místy Libhošť 
- Hať - Kedzierzyn).

• Propojení plynárenských sítí s Rakouskem (mezi místy 
Baumgarten - Reinthal - Břeclav a také spojení jižní části 
českého přenosového systému v bodě Oberkappel).

• Propojení trasy ropovodu z Litvínova do německé rafinérie 
ve Spergau.

NÁSTROJ PRO  
ROZVOJOVOU  
SPOLUPRÁCI 
Cíle programu:

• snížení chudoby
• udržitelnost ekonomického, sociálního a environmentálního 

rozvoje
• prosazování demokracie, právní stát, ochrana lidských práv

Financování:

Rozpočet na období 2014-2020 činí 19,7 miliard EUR, v porovná- 
ní s obdobím 2007-2013, kdy rozpočet činil 16,8 miliard EUR.

EVROPSKÁ POLITIKA 
SOUSEDSTVÍ
Evropská politika sousedství byla vytvořena v roce 2004  
s cílem zabránit tomu, aby se objevily nové dělicí čáry mezi 
rozšířenou EU a jejími sousedy, a posílit prosperitu, stabilitu 
a bezpečnost všech. Tato politika vychází z hodnot, jako je 
demokracie, právní stát a dodržování lidských práv, a vzta-
huje se na šestnáct nejbližších sousedů EU. Evropská politika 
sousedství je především dvoustrannou politikou mezi EU  
a jednotlivými partnerskými zeměmi. Dále ji obohacují inicia-
tivy regionální spolupráce – Východní partnerství a Unie pro 
Středomoří.
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Obecné cíle

V evropské politice sousedství nabízí EU svým sousedům 
výsadní vztah založený na oboustranném závazku vůči 
společným hodnotám (demokracie a lidská práva, právní stát, 
řádná správa věcí veřejných, zásady tržního hospodářství  
a udržitelný rozvoj). Evropská politika sousedství zahrnuje po- 
litickou koordinaci a hlubší hospodářskou integraci, zvýšenou 
mobilitu a kontakty mezi lidmi. Ambice tohoto vztahu závisí 
na tom, v jakém rozsahu jsou výše uvedené hodnoty sdíleny. 
Evropská politika sousedství se nadále odlišuje od procesu 
rozšiřování, avšak tím nepředjímá, jak se v budoucnu mohou 
vyvíjet vztahy mezi sousedními zeměmi a Unií.

V březnu 2015 proto Komise a Evropská služba pro vnější 
činnost zahájily postup konzultací za účelem nového pře- 
zkumu evropské politiky sousedství. Jedním z hlavních cílů je 
přizpůsobit nástroje evropské politiky sousedství s cílem lépe 
zohlednit zvláštní úsilí partnerských zemí. V této souvislosti 
přijal Evropský parlament dne 9. července 2015 usnesení,  
v němž zdůraznil nutnost strategičtější, cílenější, flexibilnější 
a soudržnější politiky sousedství. Sdělení ESVČ a Komise na 
základě výsledků konzultace se očekává na podzim.

Komu je program určen:

• státům Evropské unie
• nejbližší sousedé EU

• Jih – Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libyi, 
Maroko, Palestinu, Sýrii (spolupráce se Sýrií byla 
pozastavena), Tunisko 

• Východ - Arménii, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Mol-
davsko a Ukrajina

Financování:

Program EPS má k dispozici rozpočet na sedmileté období  
v hodnotě 15 432,63 milionu EUR

Možné zdroje podpory:

• bilaterální programy zahrnující podporu jedné partnerské 
země

• vice národnostní programy, které obsahují výzvy pro 
všechny nebo větší množství partnerských zemí a regionál-
ní či subregionální spolupráce dvou a vice partnerských 
států

• přeshraniční spolupráce mezi členskými státy a partner-
skými zeměmi, které sdílejí vnější hranici (včetně Ruska)

 
NÁSTROJ ASISTENCE 
PŘISTUPUJÍCÍM ZEMÍM 
(IPA II)
IPA II podporuje země, které usilují o přistoupení do EU, skrze 
finanční a technickou pomoc s procesem začlenění. 

Komu je program v současnosti určen:

• Albánie, Bosna a Herzegovina, Makedonie, Kosovo, Černá 
Hora, Srbsko a Turecko.

Financování:

Program získal pro své účely rozpočet na období 2014-2020  
11 698,67 milionu EUR.

GALILEO
Program Galileo je evropská iniciativa pro vytvoření globálního 
satelitního navigačního systému, který bude po své finalizaci 
poskytovat přesná data. Nejedná se o vojenský projekt, celý 
systém Galileo bude pod civilní kontrolou. Rada EU v roce 
2010 rozhodla, že administrativní centrum navigačního sys-
tému Galileo bude sídlit v Praze v Holešovicích. 

COPERNICUS
Program je zaměřen na poskytování kontinuálních, nezávislých 
a spolehlivých dat a informací k pozorování Země.  
COPERNICUS poskytuje šest hlavních služeb: monitorování 
moří, atmosféry, půdy a změn klimatu a podporu záchranné  
a bezpečnostní služby. Účelem programu je poskytovat včasné 
a spolehlivé informace a předpovědi k podpoře zemědělství 
a rybolovu, využívání půdy a územního plánování, boje proti 
lesním požárům, reakci na katastrofy, námořní dopravy nebo 
monitorování znečištění ovzduší.

Cíle programu

• Poskytovat udržitelné, přesné a spolehlivé informace  
o životním prostředí a bezpečnosti občanů

• Vytvářet významné obchodní příležitosti pro evropské 
podniky, zejména malé a střední podniky, s cílem podpořit 
inovace, růst a zaměstnanost v Evropě.

Struktura programu

• Kosmický segment je tvořen družicemi poskytující data 
dálkového průzkumu Země. Jedná se o vybudování sys-
tému družic Sentinel na oběžné dráze.

• In-situ segment je tvořen statickými (pozemními) senzory 
a pohyblivými senzory, které jsou umístěny v letadlech  
a na lodích.
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• Segment služeb – jde např. o monitoring stavu a změn 
povrchu Země (služby pro zemědělství, lesní hospodář- 
ství apod.), monitoring znečištění atmosféry, management 
záchranných akcí, management bezpečnostních akcí  
a monitoring změn klimatu.

Výčet oblastí, které jsou v rámci programu podporovány, je 
následující: udržitelný rozvoj, ochrana přírody, regionální  
a místní plánování, zemědělství, lesnictví a rybářství, infras-
truktura, doprava a mobilita, cestovní ruch.

Program COPERNICUS byl na období 2014-2020 schválen  
s rozpočtem 4,3 miliardy EUR.

V období 2014-2020 je možné účastnit se veřejných zakázek 
vypsaných Evropskou komisí nebo Evropskou kosmickou 
agenturou především z hlediska výstavby infrastruktury. Menší 
projekty mohou být podpořeny v rámci programu Horizont 
2020 – část Vedoucí postavení v průmyslu – Vesmír. Žadateli 
mohou být subjekty z členských států EU (v případě tendrů 
Evropské komise) a ze členských zemí ESA (v případě veřej-
ných zakázek ESA).

Příklad projektu: http://www.gmes-gmosaic.eu/

 
FOND PRO VNITŘNÍ 
BEZPEČNOST
 
Fond pro vnitřní bezpečnost prosazuje implementaci Strategie 
vnitřní bezpečnosti (Internal Security Strategy), spolupráci při 
vymáhání zákonů a správu vnějších hranic Evropské unie.

Fond operuje se dvěma nástroji:
• Hranice a víza

• Hranice – vysoká ochrana vnějších hranic a harmonizace 
správy hranic uvnitř Evropské unie

• Víza – efektivní zpracovávání Schengenských víz a pod-
pora společné vízové politiky 

• Policie (ISF – Internal Security Fund) – boj proti zločinu (or-
ganizovaný zločin, terorismus, zapojení EUROPOLU apod.), 
připravenost na hrozby a řešení případných krizí

Financování:

Fond pro vnitřní bezpečnost má k dispozici 3 764,23 milionu 
EUR na sedmileté období (2014-2020).

Komu je program určen:

• Členským státům EU (kromě Dánska, Velké Británie se 
všechny státy členské státy podílejí na implementaci ISF 
Policie) 

• Národním vládám a orgánům
• Nevládním organizacím

ITER
Projekt ITER je dlouhodobý mezinárodní experiment zkouma-
jící možnosti fúzního reaktoru pro komerční využití. Termonuk-
leární reaktor je postaven na jihu Francie ve městě Cadarache. 
Evropská unie platí 50 % nákladů projektu, o zbytek se dělí 
partneři projektu, vlády USA, Číny, Indie, Japonska, Ruska  
a Koreji. Celkové náklady projektu se odhadují na 10 miliard 
EUR. Stavba začala v roce 2007 a v roce 2020 se očekává 
první termonukleární reakce. Ta je založena na fúzi atomů 
vodíku, při které vzniká množství energie a hélium. Jedná 
se tedy obdobnou reakci, jaká probíhá ve slunci. V případě 
úspěšného pokusu se očekává výstavba první termonukleární 
elektrárny okolo roku 2030. 

NÁSTROJ PŘISPÍVAJÍCÍ 
KE STABILITĚ A MÍRU
Nástroj přispívající ke stabilitě a míru je jedním z klíčových pro-
gramů, které zajištují Evropské unii vedoucí pozici v předjímání 
a odezvě na aktuální nebo nově vznikající hrozby po celém 
světě. Program, jako součást nové generace nástrojů pro finan-
cování vnějších akcí EU, sleduje širší obecné cíle se zaměřením 
na odezvu, připravenost na krize a předcházení konfliktů.

Financování:

Rozpočet pro Nástroj přispívající ke stabilitě a míru činí  
2 338,72 milionu EUR.

SPOLEČNÁ  
ZAHRANIČNÍ A  
BEZPEČNOSTNÍ  
POLITIKA
Členské státy EU se zavázaly ke Společné zahraniční a bez-
pečnostní politice v rámci Evropské unie. Evropská bezpeč- 
nostní a obranná politika (The European Security and Defence 
Policy) má za úkol posílit svou činnost skrze vývoj civilních  
a vojenských prostředků v prevenci konfliktů a zvládání krizí. 

Komu je program určen:

Jednotlivé země i mimo EU – řešení trans-regionálních prob-
lémů (drogové kartely, změny klimatu apod.), otázka zbraní 
nebo lidských práv.
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Financování:

Programu byl přidělen rozpočet ve výši 2 338,72 milionu EUR.

POTRAVINY A KRMIVO
Program má za cíl dosáhnout maximální možnou kvalitu 
potravin za účel ochrany zdraví spotřebitelů. Program je 
rovněž zaměřen na zkoumání a kontrolu kvality krmiv v rámci 
zemědělského řetězce.

Financování:

Na tento program byl vyčleněn rozpočet ve výši 1 891,94 milionu  
EUR na období 2014-2020.

Komu je program určen: 

• Kompetentním orgánům z oblasti kontroly zdraví hos-
podářských zvířat, blahobytu zvířat, kvality a kontroly 
pěstovaných rostlin a kontrolním orgánům ve všech 
členských státech EU.

• Mezinárodním organizacím aktivních v dané oblasti.

EVROPSKÝ NÁSTROJ 
PRO DEMOKRACII  
A LIDSKÁ PRÁVA  
(ENDLP)
ENDLP je koncipován tak, aby se stal nástrojem pro politickou 
reformu a ochranu lidských práv. Důležitou vlastností toho-
to nástroje je, že není třeba získat souhlas příslušné vlády. 
Program se tudíž zaměřuje na citlivá témata a inovativní 

přístup. ENDLP spolupracuje přímo s místními organizacemi, 
které potřebují ochranu před veřejnými orgány, jež by mohly 
zpochybnit jejich nezávislost. 

Financování:

Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva má na období 
2014 až 2020 rozpočet ve výši 1,3 miliardy EUR.

Komu je program určen:

Program podporuje (převážně) aktéry občanské společnosti,  
kteří prosazují lidská práva a demokracii. Je zde možnost 
podporovat i jednotlivce v občanské společnosti bránící 
demokracii a lidská práva, stejně tak mezinárodní organizace 
implementující mezinárodní mechanizmy pro ochranu lidských 
práv. Program poskytuje pomoc v podobě politického dialogu, 
diplomatických iniciativ, tak finančních a technických jištění. 

Výhodou programu je, že za určitých podmínek je možné 
financovat i nelegální skupiny v dané zemi, pokud tam jsou 
lidská práva a demokracie ohroženy.

Možné formy podpory:

• projekty a programy
• granty k financování projektů občanské společnosti a/nebo 

mezinárodních/mezivládních organizací
• male granty pro ochrance lidských práv
• granty pokrývající operační výdaje Office of the UN High 

Commissioner for Human Rights a European Inter-Univer-
sity Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC)

• lidské a materiální zdroje při volebních pozorovacích misích 
EU

• veřejné smlouvy (public contracts)

O podporu z programu lze žádat skrze globální výzvy, 
národnostní výzvy nebo je možná podpora přímo ochráncům 
lidských práv (malé granty do výše 10 000 EUR) v urgentních 
případech.

GARANČNÍ FOND PRO 
VNĚJŠÍ AKCE
Garanční fond pro vnější akce řeší neplnění finančních závazků 
a poskytuje garanci půjček zemím mimo Evropskou unii

Obecné cíle:

• omezení dopadu na rozpočet v případě zpožděné splátky 
(“liquidity cushion”) 

• vytvoření nástroje pro posílení rozpočtové disciplíny  
v případě úvěrů nečlenským státům (poskytnuté Evrop- 
skou komisí nebo Evropskou investiční bankou)

Financování:

Program operuje s rozpočtem na období 2014-2020 ve výši  
1 193,07 milionu EUR.

NÁSTROJ 
PARTNERSTVÍ (PI)
PI financuje aktivity EU v mnoha klíčových oblastech mimo 
země Evropské unie. Financování podporuje externí dimenzi 
interní politiky EU - např.: zvýšení konkurenceschopnosti, výz-
kum, inovace, ale také migrace nebo globální výzvy zaměřené 
na energetickou bezpečnost, změny klimatu a ochranu život-
ního prostředí 

Financování:

Rozpočet Nástroje partnerství činí pro období 2014-2020 
celkem 954,8 milionu EUR. Financovány mohou být aktivity  
v jakékoli zemi mimo EU, ale s důrazem na strategické zájmy EU.
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CLA, DANĚ A BOJ 
PROTI PODVODŮM 
Celkový rozpočet: 908,01 milionu EUR

Projekt na podporu a modernizaci Celní unie. Je součástí  
programu Fiscalis 2020. Má za cíl podporovat výběr daní  
a poplatků, bojovat proti podvodům, zintenzivnit komunikaci 
národních celků mezi sebou a sdílet zkušenosti.

MAKROFINANČNÍ 
ASISTENCE (MFA)
MFA je výjimečný nástroj řešení krizí EU. Program poskytuje 
úvěry a granty sousedům EU řešící závažné, ale krátkodobé 
problémy s vyrovnaným rozpočtem. MFA je koncipován pro 
země geograficky, ekonomicky a politicky blízké Evropské unii. 
To zahrnuje potencionální kandidátské země, země sousedící 
s EU v rámci programu Evropská politika sousedství a za 
určitých podmínek i další třetí země.

Poslední návrhy na makrofinanční asistenci:

• Ukrajina, Jordánsko, Tunisko, Gruzie, Arménie, Moldavsko, 
Kyrgyzstán

 

Jak velká může být finanční pomoc?

Částka poskytovaná MFA se různí případ od případu, hlavní 
roli hrají vyjednávání s mezinárodními finančními institucemi 
(především IMF). V potaz jsou brány finanční požadavky zemí 
a možnost využití jiných finančních zdrojů, aby bylo zajištěno 
spravedlivé rozdělení finanční zátěže.

Rozpočet činí 564,56 milionu EUR na období 2014-2020.

ZDRAVÍ
EU má podle své zakládající smlouvy povinnost zajišťovat 
v rámci všech svých politik ochranu lidského zdraví a spo-
lupracovat se zeměmi Evropské unie na zlepšování veřejného 
zdraví, předcházet lidským nemocem a odstraňovat příčiny 
ohrožení tělesného a duševního zdraví.

Strategie EU v oblasti zdraví „Společně pro zdraví“ je v soula-
du s cíli komplexní strategie Evropa 2020.

Díky finančním dotacím nový program Zdraví má pomoci 
členským státům efektivně reagovat na ekonomické a de-
mografické změny.

Program má čtyři globální cíle:

• Podpora zdraví, předcházení nemocem a vytváření pros-
tředí příznivého pro zdravý životní styl s dodržením zásady 
zohlednění otázky zdraví ve všech oblastech politiky.

• Ochrana občanů Unie před vážnými přeshraničními 
zdravotními hrozbami.

• Přispívání k inovativním, efektivním a udržitelným zdravot-
ním systémům.

• Zvyšování dostupnosti lepší a bezpečnější zdravotní péče 
pro občany Unie.

Financování

Program má k dispozici 446 milionů EUR na období  
2014-2020.

Komu je program určen:

• Orgánům veřejné správy
• Soukromým subjektům
• Národním vládám a orgánům
• Neziskový organizacím
• Mezinárodním organizacím

zabývající se zdravotní péčí a vytvářením politiky s ní spoje-
nou.

Kontaktní údaje

http://ec.europa.eu/health/programme/policy/2014-2020/
index_en.htm

PRÁVA, ROVNOST  
A OBČANSTVÍ
Program Práva, rovnost a občanství 2014–2020 podporuje 
projekty posilující rovnost a základní práva, zvyšuje povědomí 
o právech vyplývajících z občanství EU a vybízí občany k par-
ticipaci na demokratickém chodu Unie.

Cílem programu je:

• Podpora v boji proti diskriminaci
• Boj s rasismem, xenofobií, homofobií, a dalšími formami 

netolerance
• Prosazování práv lidí s postižením
• Zajištění rovnosti žen a mužů a genderový mainstreaming
• Předcházení násilí na dětech, mladistvých, ženách a dalších 

ohrožených skupinách (Daphne)
• Prosazování práv dítěte
• Zajištění nejvyšší možné ochrany dat
• Prosazování práv odvozených od evropského občanství
• Podpora práv spotřebitelů
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Podporované projekty (musí mít přínos pro více 
než jednu zemi EU):

• Školení (výměna zaměstnanců, workshop, vývoj školících 
modulů, atd.)

• Vzájemné vzdělávání, spolupráce, výměna zkušeností, 
vývoj ICT nástrojů

• Zvyšování povědomí o aktivitách, konference, atd.
• Podpora hlavních aktérů (klíčové Evropské neziskové or-

ganizace, orgány členských států implementující Evropské 
právo)

• Analytické aktivity (studie, sběr dat, rozvoj metodologie, 
výzkumy, průvodce, atd.) 

Financování:

Rozpočet na období 2014-2020 činí 439 milionů EUR.

Komu je program určen: 

• všem členským státům EU, Islandu (všechny cíle) a Lichten- 
štejnsku (jen boj proti diskriminaci, rasismus, xenofobie, 
práva osob s postižením a rovnost žen a mužů)

• neziskovým organizacím, veřejným autoritám, a dalším 
organizacím podporující výše zmíněné aktivity

Příklady projektů: http://ec.europa.eu/justice/grants1/
files/2014_rdis_ag_disc/summaries_of_selected_projects.pdf 
 

PROGRAM  
SPRAVEDLNOSTI 
Program Spravedlnosti usiluje o efektivní aplikaci evropské 
legislativy na poli občanské a kriminální justice. Program 
zajištuje domožení se spravedlnosti pro lidi a podniky v přes-
hraničních právních případech v Evropě a jednání EU v boji  
s drogami a zločinem.

Cíle programu:

• Soudní spolupráci v občanských záležitostech, např. 
občanské a obchodní záležitosti, insolvence, rodinné spory 
apod.

• Justiční spolupráce v trestních sporech (criminal matters)
• Vzdělávání – nova terminologie, společná právní a justiční 

kultura
• Efektivní přístup ke spravedlnosti – včetně práv obětí 

zločinu
• Iniciativa na poli prevence drogové kriminality 

Financování:

Program spravedlnosti operuje s rozpočtem 377,60 milionu 
EUR na sedmileté období (2014-2020). 

Komu je program určen:

• Členské státy Evropské unie – kromě Velké Británie  
a Dánska

• Příklady výzev spojené s tímto programem:
• Daphne výzva – projekty bojující se sexuálním obtěžováním 

a sexuálním násilím na ženách 
• Justiční vzdělávání – občanské právo, trestní právo, boj 

proti terorismu a radikalizaci 
• Projekty podporující integraci Romů 

PROGRAM POMOCI 
NAKLÁDÁNÍ  
S JADERNÝM 
ODPADEM
Skladování jaderného paliva z jaderných elektráren a výzkum- 
ných reaktorů je závěrečným krokem životního cyklu využívání 

jaderné technologie. Zahrnuje veškeré aktivity týkající se  
uzavření reaktoru, odstranění a skladování vyhořelého jader- 
ného paliva a rekultivační práce na místě reaktoru. Odhado-
vaný časový harmonogram uzavření jednoho reaktoru a likvi-
dace negativních environmentálních následků je odhadován na 
30 let. Odhaduje se, že do roku 2025 bude třetina současných 
jaderných reaktorů v Evropě na konci svého životního cyklu  
a bude nutné je uzavřít.

MECHANISMUS  
CIVILNÍ OCHRANY EU
Mechanismus civilní ochrany EU vznikl v roce 2001 s cílem 
posílit spolupráci mezi jednotlivými národními systémy civilní 
ochrany napříč Evropou. Tento mechanismus nezahrnuje 
pouze členské zem EU, ale rovněž Island, Černou Horu, Nor-
sko, Srbsko, Makedonii a Turecko. Obsahem tohoto programu 
je koordinovat pomoc obětem živelních katastrof a jiných 
pohrom způsobených přírodními nebo lidskými vlivy, a to jak 
na území Evropy, tak i mimo ni.

Hlavním operačním střediskem této spolupráce na Koordi-
nační centrum mimořádných událostí (Emergency Response 
Coordination Centre), který má na starosti koordinaci akcí při 
naléhavých událostech.

Mechanismus civilní ochrany EU může využít nejen účastnící 
se země, ale může ho využít jakákoli jiná země na světě. 
Tento program také poskytuje členským zemím možnost 
organizovat společné výcviky týmů civilní ochrany. Výměny 
zkušeností a společný výcvik pak mohou zvýšit schopnost  
a efektivitu reakce v krizové situaci. Tento mechanismus navíc 
zajišťuje komunikaci v krizových situacích, včetně monitoro-
vacích prostředků, jakož i webovou platformu pro oznamování 
nenadálých situací a umožnění výměnu informací v reálném 
čase. 
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PROGRAM PRO 
SPOTŘEBITELE
Program pro spotřebitele má v letech 2014-2020 plánovaný 
rozpočet ve výši 188 milionů EUR a jeho cílem je podpořit 
evropskou politiku ochrany spotřebitele v následujících letech. 
Program se zaměřuje na pomoc občanům EU, aby mohli plně 
využívat svých práv spotřebitelů a aktivně využívat výhody 
jednotného vnitřního trhu EU. Tento program se také zaměřu-
je na podporu hospodářského růstu, rozvoj inovací s cílem 
naplňovat cíle strategie Evropské unie Evropa 2020. 

Program pro spotřebitele se v letech 2014-2020 zaměří na 
čtyři klíčové oblasti:

• Společný vnitřní trh bezpečných výrobků, ze kterého 
budou profitovat občané EU a který zvýší kvalitu  
a konkurenci mezi výrobci a obchodníky. 

• Společný vnitřní trh, kde jsou občané dobře zastupováni 
profesionálními organizacemi na ochranu spotřebitelů. 

• Trh, kde jsou si občané dobře vědomi svých spotřebi-
telských práv a přispívají tak k růstu zdravé konkurenci na 
trzích. Zároveň mají přístup k určitému mechanismu náhrad 
v případě porušení spotřebitelských práv. Tento mechanis-
mus je vhodným nástrojem, protože se vyhýbá nákladným 
a časově náročným soudním sporům.

• Konkrétní a účelná spolupráce mezi národními orgány  
s cílem posílit vynucování spotřebitelských práv a podpora 
spotřebitelů prostřednictvím poradenství.

Roční pracovní program na rok 2016

Priority na rok 2016 jsou definovány na základě specifických 
cílů a akcí víceletého Programu pro spotřebitele na roky  
2014-2020. Většina akcí je zaměřena na oblasti, kde intervence 
na úrovni EU přinášejí přidanou hodnotu a kde cíle ochrany 
práv spotřebitelů nemohou být na národní úrovni dosaženy, např.

• Pomoc spotřebitelům v přeshraničních záležitostech včetně 
poskytnutí adekvátní náhrady,

• Shromažďování důkazů ze strany spotřebitelů s dopadem 

na politiky EU a členských zemí,
• Podpora organizací spotřebitelů na úrovni EU,
• Naplňování právních závazků vyplývajících z legislativy  

v oblasti práv spotřebitelů, 
• Doplňování a posilování účinností opatření přijatých na 

národní úrovni, např. společné akce v oblasti bezpečnosti 
výrobků a vynucování práv spotřebitelů,

• Pomoc s budováním kapacit národních organizací zabý-
vajících se ochranou spotřebitelů a sdílení příkladů dobré 
praxe v oblasti vzdělávání spotřebitelů (např. Česká ob-
chodní inspekce nebo asociace na ochranu spotřebitelů).

EVROPSKÁ POMOC 
DOBROVOLNÍKŮM 
Tento program je zaměřen na podporu dobrovolnictví, tj. pod-
poru organizací podporující dobrovolníky, jakož i s dobrovol-
níky samotnými. Nabízí praktickou podporu pro poskytování 
humanitární pomoci v cílových zemích celého světa a zároveň 
možnost posílení institucionální kapacity dobrovolnických 
organizací.

Struktura programu:

Organizováním pomoci financované z EU je pověřeno Generální 
ředitelství Evropské komise pro humanitární pomoc a civilní 
ochranu (ECHO). Humanitární pomoc je pak na místě posky-
tována prostřednictvím více než 200 partnerských organizací 
a agentur, k nimž patří:

• nevládní organizace
• mezinárodní organizace
• organizace Červeného kříže
• agentury OSN

V rámci iniciativy EU Aid Volunteers (2014–2020) se může 
zhruba 18 000 evropských dobrovolníků zúčastnit po celém 
světě projektů financovaných EU. Do konce tohoto programu 
bude:

• přibližně 4 000 dobrovolníků vyškoleno a vysláno do hu-

manitárních organizací, které působí v zemích postižených 
katastrofami.

• dalších 4 000 dobrovolníků a zaměstnanců nevládních 
organizací se zúčastní školení a budování kapacit.

• okolo 10 000 dobrovolníků na internetu bude podporovat 
projekty ve svých domovských zemích.

Dobrovolník (občan EU nebo dlouhodobý rezident EU) má 
možnost se zúčastnit humanitárních akcí po celém světě 
pomocí online výzev. Poprvé budou výzvy pro dobrovolníky 
zveřejněny v první polovině roku 2016.

Financování:

Program dobrovolnictví hospodaří s rozpočtem 147,9 milionu 
EUR na období 2015-2020, který slouží k zajištění kapacit, 
výcviku nebo umístění dobrovolníků v daných oblastech.

Příklad pilotního projektu organizace 
Alianza por la Solidaridad

Erika Bozzato je italská dobrovolnice pomáhající v pilotním 
projektu organizace Alianza por la Solidaridad v údolí Bikáa  
v Libanonu, kde asistovala syrským uprchlíků, kteří žijí  
v nedostačujících podmínkách. Erika byla zařazena do týmu 
podporující hygienu, především čistotu vody.

Více informací o projektu http://ec.europa.eu/echo/files/aid/
countries/factsheets/thematic/euaidvolunteers_en.pdf

HUMANITÁRNÍ POMOC
Politika humanitární pomoci zajišťuje pomoc a ochranu lidem 
mimo EU, kteří zažili přírodní nebo člověkem způsobenou 
katastrofu. Pomoc je poskytována nejvíce zasaženým lidem. 
Program garantuje transparentnost humanitárních akcí EU. 
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Financování:

Humanitární pomoc má k dispozici rozpočet na období  
2014-2020 147,94 milionu EUR.

IT SYSTÉMY
Státy Evropské unie musí spolupracovat na zabezpečení 
hranic a zajištění bezpečnosti svých občanů a turistů v EU. 
Zároveň je nutné zajistit bezpečnost cestovních dokladů proti 
falzifikaci.

IT systémy mají za úkol spravovat velké množství informací 
vycházející z těchto oblastí:

• Visa Information System (VIS) – umožňuje státům Schen-
genského prostoru vyměňovat si informace 

• Schengen Information System (SIS) - umožňuje státům 
Schengenského prostoru sdílet data o podezřelých zlo-
čincích, lidech, kterým by měl být odepřen vstup do EU, 
o pohřešovaných osobách nebo ztraceném či ukradeném 
majetku. 

Financování:

Program IT systémů hospodaří s rozpočtem 138,66 milionu EUR.
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