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ÚVODNÍ SLOVO A PODĚKOVÁNÍ
Skupina Zelených/ESA chce udělat z Evropy lepší místo k životu pro každého a současně respektovat fyzické limity naší 
planety. To vyžaduje, aby Evropská unie fungovala jako katalyzátor pro udržitelné investice: Investice do zelené Evropy, 
která bude budovat infrastrukturu tak, aby co nejúčinněji využívala energie a zdroje, a která bude chránit a obnovovat své 
přírodní zdroje. Investice do sociální Evropy, která ze sociální ochrany, začleňování a soudržnosti udělá středobod svých cílů. 
A investice do vzdělávající se a inovativní Evropy, schopné vynalézat, vytvářet a zavádět řešení globálních problémů, jimž 
v tomto století musíme čelit. Transparentnost při plánování a přípravě a zapojování občanské společnosti do rozhodování 
o veřejných investicích považujeme za naprosto zásadní. Pouze s takovým „Zeleným Novým údělem“ se Evropa natrvalo 
dostane ze současné krize.

Po dokončení všech legislativních prací jsme pocítili potřebu vypracovat souhrn informací o investičních nástrojích a 
příležitostech financování v rámci nové generace programů a iniciativ, abychom získali ucelenou představu o financování z 
fondů EU na období od roku 2014 do roku 2020.

Budete překvapeni, co všechno lze s evropskými prostředky podniknout pro lepší udržitelnost a sociální začleňování!
Ohlížíme se nyní za dlouhým obdobím (někdy bolestných) jednání o nových nařízeních, kde jsme v procesu rozhodování v 
mnoha případech vůbec poprvé stáli na stejné úrovni jako členské státy, a jsme šťastni, že za sebou vidíme nezanedbatelné 
úspěchy. Na projekty udržitelného rozvoje bylo ze zdrojů EU vyčleněno více peněz než kdy dříve. Úzké zapojení občanské 
společnosti, včetně místní a regionální úrovně, bylo posíleno a byla zdůrazněna odpovědnost a pravomoci místních a 
regionálních aktérů.

Teď přišel čas jednat! Abychom mohli v praxi prosadit to, čeho se nám podařilo dosáhnout na půdě Evropského parlamentu, 
uvědomujeme si, že musíme podat srozumitelné informace všem, kdo mohou sehrát významnou roli v přípravě programů 
financování, při vypracování a realizaci jednotlivých projektů a kdo mohou v maximální míře využít všech nových příležitostí 
na národní, regionální a místní úrovni. Proto jsme vypracovali tuto příručku o financování z fondů EU, která má za úkol 
usnadnit přístup k fondům EU. Chceme se podělit o svoje zkušenosti z jednání s aktéry na místní a regionální úrovni, zejména 
s členy místních a regionálních zastupitelstev, kteří zastupují zelené strany, a se zainteresovanými subjekty a partnery.
V první řadě chceme poděkovat našim partnerům v terénu za jejich ohromné úsilí na nesnadné cestě směřující k projektu 
udržitelné Evropy. Dále bychom chtěli poděkovat všem kolegům a zaměstnancům skupiny Zelených/ESA za jejich příspěvky. 
Zejména oceňujeme podporu, jíž se nám dostalo ze strany pracovní skupiny pro projekt „Zeleného Nového údělu“ (Green 
New Deal).

        NIKOS CHRYSOGELOS A ELISABETH SHROEDTER
 POSLANCI EVROPSKÉHO PARLAMENTU
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1)  ÚVOD

Evropská unie (EU) rozděluje nezanedbatelné finanční 
prostředky na projekty a činnosti související s politikami 
EU a jejich implementací. Tyto peníze se používají na 
investice v nejrůznějších oblastech, jako jsou trvale 
udržitelný ekonomický rozvoj, důstojná práce, výzkum 
a inovace, vzdělávání, kultura, zdravotnictví a ochrana 
životního prostředí. Některé fondy jsou přiděleny 
jednotlivým členským státům EU, kde s nimi hospodaří 
příslušné státní nebo regionální orgány, zatímco jiné fondy 
spravuje přímo Evropská komise, která také rozděluje 
příslušné prostředky.
Na konci roku 2013 uzavřel Evropský parlament s Radou 
Evropské unie dohodu o rozpočtu EU na následujících 
7 let (2014–2020). Podstatná část tohoto nového 
rozpočtového plánu o celkové výši 960 miliard eur se 
použije na nástroje, programy a iniciativy financování EU. 
Souběžně s jednáními o víceletém rozpočtu na období 
2014–2020 byly rovněž přepracovány investiční programy 
EU a její nástroje financování.
V posledních dvou letech Evropský parlament a členské 
státy ve spolupráci s Evropskou komisí provedly revizi 
strategického návrhu těchto programů, upravily je 
na základě současných sociálních, ekonomických a 
ekologických změn a stanovily nové tematické priority pro 
následující 7leté období investic EU. Skupina Zelených/
ESA v Evropském parlamentu sehrála aktivní roli při 
vyjednávání víceletého finančního rámce a při revizi 
fondů EU na období 2014–2020. Pokročili jsme směrem 
k udržitelnějším, více integrujícím, transparentnějším a 
zjednodušeným programům financování EU, přátelským k 
životnímu prostředí a ke klimatu.
V letošním roce začíná implementace těchto nových 
programů. Chceme zajistit, aby pokrok dosažený během 
jednání o nových programových strategiích skutečně 
přinesl změnu posilující zelené investice EU v jejich 
uvedení do praxe. Pomocí této příručky se snažíme 
aktérům na místní a regionální úrovni a také mladým 
lidem poskytnout přehledné informace, jak mohou získat 
přístup k financování z fondů EU pro své vlastní projekty 
a nápady.
 

Tento dokument má 3 hlavní cíle:
 3 Přináší našim místním a regionálním zeleným 

partnerům, zejména pak členům místních a regionálních 
zastupitelstev a nevládním organizacím, náhled do 
fungování širokého spektra fondů EU.

 3 Poskytuje mladým lidem informace o tom, jak mohou z 
EU získat přímé výhody prostřednictvím účasti v některém 
z početných programů EU.

 3  Nabízí návod, jak si sestavit vlastní projekt EU.

A) JAK ČÍST TUTO PŘÍRUČKU
KAPITOLA 2 obsahuje stručný přehled možností financování 
EU určených různým cílovým skupinám. Naleznete zde 
shrnutí těch nejdůležitějších informací o své způsobilosti 
čerpat prostředky z jednotlivých fondů EU a také přehled 
relevantních programů ve svém oboru.
KAPITOLA 3 popisuje cestu k vašemu evropskému projektu 
krok za krokem.
Tato část slouží jako průvodce od prvotních úvah, které 
je třeba provést, až po důležité aspekty vašeho návrhu 
projektu a plánování rozpočtu.
KAPITOLA 4 je zpracována formou referenční příručky. 
Obsahuje celkový přehled fondů EU na období 2014–
2020 rozdělených podle tematických oblastí. Naleznete 
zde stručný popis různých programů EU a také informace 
o tom, kde je možno získat další informace.

B) CO JSOU FONDY EU?
Fondy EU je možné rozdělit zhruba do tří kategorií: 
strukturální a investiční fondy, programy a iniciativy, 
a konečně fondy určené pro třetí země. Zatímco 
prostředky z prvních dvou typů fondů se rozdělují uvnitř 
EU, prostředky z posledního typu fondů jsou určeny na 
financování činností mimo území EU. Tato příručka se 
zabývá pouze prvními dvěma typy financování – fondy, z 
nichž jsou prostředky investovány uvnitř EU. Různé typy 
financování z rozpočtu EU se mohou lišit. Prostředky z 
fondů EU jsou nejčastěji rozdělovány prostřednictvím 
grantů na základě výzvy k podávání návrhů, v nichž 
různí aktéři soutěží o získání podpory z rozpočtu 
EU. Rozlišujeme dva typy grantů: granty na činnosti 
poskytované na časově omezené projekty, v jejichž 
průběhu se realizují určité konkrétní navržené činnosti, 
a granty na provoz, které zajišťují finanční podporu pro 

pravidelnou práci a činnost určité organizace.
Kromě toho udělují instituce EU veřejné zakázky na 
základě výzev k podávání nabídek na nákup služeb, 
zboží nebo prací zajišťujících provoz institucí EU a 
realizaci jejich programů. A konečně existuje ještě 
několik dalších typů financování z fondů EU, jako např. 
přímé dotace nebo nepřímé financování prostřednictvím 
zprostředkovatelských subjektů v podobě půjček, 
rizikového kapitálu, kapitálového financování začínajících 
firem, dotací apod.
Fondy EU je dále možné rozlišovat podle struktury řízení. 
V některých případech řídí fondy samotná Evropská 
komise, tj. příslušné oddělení (generální ředitelství) 
nebo externí agentura uveřejní výzvu k podávání návrhů 
vyzývající kandidáty, aby předložili návrhy svých projektů, 
a následně vybere projekty, monitoruje jejich implementaci 
a hodnotí výsledky.
V jiných případech je použití prostředků z fondů EU 
delegováno na jednotlivé členské státy, které pak 
konkrétními kroky pověří své celostátní nebo regionální 
řídicí orgány. Tento systém se nazývá sdílené řízení, 
protože Komise pouze dohlíží na použití prostředků, 
ale odpovědnost za řízení nesou členské státy. To platí 
zejména pro evropské strukturální a investiční fondy. 
Výzvy k podávání návrhů uveřejňují státní nebo regionální 
řídicí orgány na základě operačních programů s nástinem 
investiční strategie ve vztahu ke každému fondu nebo 
prioritě. Zohledňují se při tom celostátní nebo regionální 
potřeby nebo problémy. 
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C)  HLAVNÍ ZLEPŠENÍ PRO ZELENĚJŠÍ ČERPÁNÍ PENĚZ EU

Skupina Zelených/ESA lituje, že poprvé v historii EU 
došlo k reálnému snížení víceletého rozpočtu na období 
2014–2020 – o 85 milionů EUR na následujících sedm 
let – a že rozpočet EU i nadále zůstává závislý na 
příspěvcích jednotlivých členských států bez možnosti 
navýšit své vlastní zdroje. 
Silnější pozice Evropského parlamentu v jednáních 
o programech financování však umožnila skupině 
Zelených/ESA nasměrovat revizi fondů EU tak, aby více 
zdůrazňovaly životní prostředí, ochranu klimatu, sociální 
témata a začleňování. Přestože stále vidíme prostor pro 
zlepšení v celé řadě politických oblastí, rádi bychom se s 
vámi podělili o své úspěchy a vysvětlili vám hlavní posuny 
k zelenějšímu čerpání peněz EU na období 2014–2020.
EU se v novém rozpočtu dohodla, že nejméně 20 % z 
celkových 960 miliard eur se použije na kroky související 
se změnou klimatu. V zájmu dosažení tohoto cíle byla 
změna klimatu zařazena do hlavní náplně nejdůležitějších 
oblastí čerpání fondů EU. Dalším cílem investic EU je 
růst objemu rozpočtových příspěvků na zajištění rovnosti 
mužů a žen.
Hlavním heslem skupiny Zelených/ESA v průběhu 
jednání o různých nástrojích financování bylo zavedení 
významných předpisů upravujících horizontální zásady, 
aby byla při čerpání prostředků z fondů EU zajištěna 
významnější role rovnosti mužů a žen, nediskriminace, 
udržitelného rozvoje a kroků zaměřených na klima.
Kromě toho bylo dalším podstatným aspektem naší 
politické práce partnerství s občanskou společností a 
nevládními organizacemi při financování z fondů EU v 
různých oblastech, jako je sociální začleňování, činnost 
v oblasti ochrany životního prostředí, kulturní výměna, 
výzkum nebo práva žen. Evropské strukturální a investiční 
fondy (ESI fondy), které představují největší část rozpočtu 
EU, prošly reformou vedoucí ke skutečnému „zezelenání“ 
politiky soudržnosti a zajištění udržitelnějšího plánování 
s vyšší účastí zainteresovaných stran a realizace do 
místního a regionálního rozvoje, nízkouhlíkové ekonomiky, 
zaměstnanosti a sociálního začleňování.
Politická práce skupiny Zelených/ESA v rámci programu 
„INVESTICE DO LIDÍ, NE DO DÁLNIC“ přinesla ovoce: podíl peněz 
z ESI fondů určený na investice do důstojné práce, 
boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení a také do 
antidiskriminačních opatření bude nyní vyšší než v 
předchozích obdobích. Nový Fond soudržnosti a Evropský 
fond pro regionální rozvoj by rovněž měly nabízet celou 
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řadu možností pro zelené investice: minimální podíly 
zajišťují, že do podpory obnovitelných zdrojů energie 
a efektivního využívání energie bude investováno více 
peněz než kdy dříve. Přestože jsme neuspěli s úplným 
vyloučením investic do velkých silničních projektů, 
podařilo se nám zabránit financování infrastruktury pro 
fosilní paliva a také financování jaderných elektráren. 
Díky našemu dlouhodobému tlaku jsou nyní konzultace 
s regionálními a místními orgány, ekonomickými a 
sociálními partnery a také s občanskou společností a 
nevládními organizacemi povinností a předpokladem pro 
realizaci jednotlivých programů a projektů.
Skupina Zelených/ESA v Evropském parlamentu 
neúnavně bojuje za podporu ze strany EU pro ty členské 
státy a regiony, které jsou nejvíce zasaženy raketově 
narůstající mírou nezaměstnanosti mladých lidí. Již 
ve zprávě o mladých lidech v roce 2009 jsme volali 
po vyčlenění prostředků z fondů EU na zaměstnanost 
mladých lidí, k čemuž konečně došlo díky přidělení částky 
3 miliard eur z Evropského sociálního fondu a dalších 
3 miliard eur ze samostatných rozpočtových zdrojů na 
oblast zaměstnanosti mladých lidí. Zásada partnerství 
představuje významný prvek ESI fondů, který je posílen 
právně závazným Evropským kodexem chování pro 
partnerskou spolupráci a stanovuje soubor požadavků 
pro zapojení partnerů. Tato zásada má zajistit aktivní 
zapojení regionálních a místních orgánů, sociálních a 
ekonomických partnerů a také občanské společnosti a 
nevládních organizací do procesu strategického plánování 
a rozhodování při přípravě, realizaci, monitorování a 
hodnocení programů financování.

ZAPOJTE SE! EU potřebuje ve všech fázích využívání 
fondů místní informace, odborné znalosti a zkušenost a 
investice Unie musejí být co možná nejtransparentnější. 
Z prvních zkušeností z různých regionů je patrné, že 
při aplikaci zásady partnerské spolupráce existují určité 
rozdíly a nedostatky. Proto bychom vás chtěli vyzvat, 
abyste uplatnili své právo na účast ve svém regionu a 
aktivně se zapojili do čerpání prostředků z ESI fondů.
Dalším nástrojem pro intenzivnější zapojení a posílení 
aktérů na místní úrovni je přístup NOVÉHO KOMUNITNĚ VEDENÉHO 
MÍSTNÍHO ROZVOJE. Na základě předchozích skutečností 
poskytuje tento přístup vycházející zdola, který je 
zaměřený na čerpání ESI fondů, místním aktérům 
ve venkovských, pobřežních a městských oblastech 
příležitost vypracovat si své VLASTNÍ STRATEGIE ROZVOJE A ROZVÍJET 
SVÉ VLASTNÍ PROJEKTY s podporou EU.
V oblasti rozvoje venkova se skupině Zelených/ESA v 
Evropském parlamentu podařilo dosáhnout změny při 
jednání o následujících oblastech: Nevládní organizace, 
místní sítě pro rozvoj a venkovské podniky zůstávají i 
nadále způsobilými příjemci většiny forem podpory z 
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV); 30 % prostředků z EZFRV na období 
2014–2020 bude investováno do opatření zahrnujících 
ekologické zemědělství a zemědělské životní prostředí. 
Do financovaných aktivit patří také projekty spolupráce 
pro krátké potravní řetězce. 
Skupině Zelených/ESA se podařilo zabránit tomu, aby 
se nový Program pro zaměstnanost a sociální inovace 
stal nástrojem orientovaným pouze na trh práce. Podařilo 
se nám posílit postavení boje proti chudobě a podpory 
sociálního začleňování tím, že jsme zajistili dostupnost 
financování pro menší projekty a nasměrovali podporu k 
zaměstnávání mladých lidí. Evropský parlament, včetně 
skupiny Zelených/ESA jako jedné z hlavních hnacích 
sil, umožnil širší přístup k investicím do kultury a médií 
v rámci programu Kreativní Evropa. Kromě toho se nám 
podařilo ochránit možnosti financování pro menší projekty 
a zabezpečit aktivnější podporu kulturní a jazykové 
rozmanitosti. 

Skupina Zelených/ESA se aktivně podílela na kampani za 
rozšíření programu Evropa pro občany. Máme totiž za to, 
že hraje významnou roli v souvislosti s demokratičtější a 
angažovanější EU. Omezení rozpočtu a rozsahu aktivit 
v rámci programu ve stávajícím období je promarněná 
příležitost. Dle našeho názoru je dostupný rozpočet příliš 
malý na to, jak ohromný potenciál tento typ podpory má.
Co se týká přepracování programu LIFE na ochranu 
životního prostředí a klimatu, stojí za zmínku dva aspekty, 
které lze považovat za úspěch Zelených: Zaprvé, v novém 
období bude výběr projektů založen na zásluhách, nikoli 
na předem stanoveném rozdělení prostředků na úrovni 
jednotlivých států. To umožní efektivnější využití peněz 
EU na projekty s nejrelevantnějšími výsledky v oblasti 
ochrany životního prostředí a přizpůsobování / zmírňování 
škod na klimatu. Zadruhé, projekty z oblasti biodiverzity 
získají od Komise vyšší objem financování, takže bude 
v této oblasti snadnější realizovat projekty, pro něž bylo 
obtížné získat dodatečné prostředky.
Při jednání o podobě nového Rámcového programu 
pro investice do výzkumu a inovací HORIZONT 2020 
se skupině Zelených/ESA v Evropském parlamentu 
podařilo dosáhnout úprav v celé řadě oblastí. Úspěšně 
jsme integrovali multidisciplinární přístupy a sociální vědy 
a dosáhli jsme vyššího zapojení občanů, konečných 
uživatelů, občanské společnosti a organizací veřejného 
sektoru napříč celým programem. Program podporuje 
ekologické inovace v celé řadě oblastí jak na místní, 
tak i na mezinárodní úrovni a díky naší iniciativě budou 
vědecké publikace financované z programu HORIZONT 
2020 přístupné pro veřejnost.
Chceme motivovat aktéry všech typů z řad občanské 
společnosti, sociálních podniků a MSP, jakož i místní 
a regionální orgány k aktivnímu zapojení do rozvoje 
ekologicky inovativních nápadů a dobrých projektů. 

1) 
 ÚV

OD



4
2) FINANCOVÁNÍ Z FONDŮ EU PODLE                   
    CÍLOVÝCH SKUPIN

Tato kapitola poskytuje přehled financování z fondů 
EU. Nejdůležitější nástroje financování jsou shrnuty na 
několika stranách ve členění podle cílových skupin.
A)  ČLENOVÉ MÍSTNÍCH A REGIONÁLNÍCH ZASTUPITELSTEV
EU si je vědoma, že partneři na místní a regionální úrovni 
sehrávají při zavádění změn významnou roli. Nové období 
financování z fondů EU nabízí těmto veřejným aktérům 
široké možnosti zahájení a realizace projektů a aktivit 
na místní úrovni. Podpora může zahrnovat například 
budování kapacit, financování programů zaměřených na 
důstojnou práci, sociální začleňování a proti diskriminaci, 
zakládání místních iniciativ pro udržitelný rozvoj nebo 
investice do místních infrastruktur.
ESI fondy nabízejí nejvýznamnější možnosti financování 
pro členy místních a regionálních zastupitelstev. Tyto 
fondy mají společné zásady implementace (Nařízení 
o společných ustanoveních) a rozsah aktivit v každém 
regionu (členském státě) je specifikován v příslušných 
operačních programech.
Primárním cílem Evropského fondu pro regionální rozvoj 
je podpora dlouhodobě udržitelného růstu a posílení 
ekonomické, sociální a územní koheze. Tento fond nabízí 
financování v širokém spektru oblastí, např. investice do 
místní infrastruktury (např. projekty energetické efektivity 
ve veřejných budovách) nebo rozvoj strategií v oblasti 
udržitelného rozvoje měst (např. koncepty udržitelné 
mobility ve městech či strategie snižování emisí CO2).
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský 
námořní a rybářský fond nabízejí podporu venkovským 
a pobřežním komunitám při řešení jejich ekonomických, 
sociálních a ekologických problémů. Veřejné orgány se 
mohou stát příjemci prostředků z EZFRV nebo ENRF, 
aby mohly financovat opatření zaměřená na snižování 
chudoby, sociální začleňování a poradenské služby pro 
farmáře či rybáře a podnikatele v dané oblasti. 
Evropský sociální fond podporuje modernizaci veřejných 
služeb a posilování institucionálních kapacit. Kromě toho 
financuje projekty zaměřené na rovný přístup ke vzdělání, 
podporuje činnost služeb zaměstnanosti a také boj proti 
nezaměstnanosti mladých lidí.
Mechanismus komunitně vedeného místního rozvoje 
(CLLD) nabízí členům místních zastupitelstev ve 
venkovských, pobřežních nebo městských oblastech 
aktivnější spolupráci s místními zainteresovanými 

subjekty. Tento nástroj nabízí podporu při vypracování 
komplexních strategií místního rozvoje na základě 
přístupu zdola a poskytuje finanční pomoc pro realizaci 
plánovaných projektů.
Členské státy mají poprvé povinnost investovat 5 % 
prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj do 
udržitelného rozvoje měst, což znamená, že evropská 
města získají finanční podporu na řešení svých 
sociálních, ekonomických, ekologických, demografických 
a klimatických problémů. Zatímco v některých členských 
státech a regionech byla tato města zařazena do 
operačních programů Evropského fondu pro regionální 
rozvoj již dříve, v jiných se teprve nyní vyhlašují soutěže 
na projekty zaměřené na udržitelný rozvoj těchto měst.
Oblast Evropské územní spolupráce nabízí podporu 
spolupráce mezi obcemi. Otevírá příležitosti pro výměnu 
osvědčených postupů a rozvoj iniciativ v celé řadě 
různých oblastí, jako je kultura, udržitelný cestovní ruch 
nebo udržitelná mobilita ve městech.
Důležitými institucemi pro realizaci regionálních projektů 
financovaných z ESI fondů jsou tzv. nástroje zvláštní 
podpory EU – JASPERS, JESSICA a ELENA. Tyto 
nástroje podpory nabízejí pomoc v přípravné fázi velkých 
projektů, projektů zaměřených na rozvoj měst a investic 
do udržitelných energií.
Další fondy EU, které mohou potenciálně zajímat členy 
místních a regionálních zastupitelstev, jsou k dispozici na 
evropské úrovni a jsou řízeny přímo Evropskou komisí. 
Tyto programy mají obvykle za cíl podporovat projekty s 
evropským rozměrem.
Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace 
podporuje rozvoj a testování inovativních nástrojů a 
přístupů v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky. 
Program pro zaměstnanost a sociální solidaritu může 
nabídnout školení pro veřejné instituce s cílem zlepšit 
aplikaci práva EU. V rámci programu EURES mají služby 
zaměstnanosti možnost profitovat ze spolupráce s 
partnery a z využívání celounijních nástrojů podpory pro 
osoby hledající zaměstnání.
Fond evropské pomoci nejchudším osobám nabízí pomoc 
při implementaci místních a regionálních programů 
podpory, poskytování potravin nejchudším lidem, 
poskytování oblečení a dalšího základního zboží lidem 
bez domova a dětem žijícím v chudobě. Pomoc může 

být rovněž zaměřena na související opatření, jako např. 
aktivity zaměřené na sociální integraci nebo aktivity 
umožňující efektivnější využívání místních řetězců 
dodávek potravin. Program Evropa pro občany podporuje 
projekty partnerství mezi městy a vytváření sítí měst za 
účelem posílení demokratické angažovanosti a zapojení 
občanů do tvorby politiky EU.
Program Práva, rovnost a občanství nabízí aktérům 
na místní a regionální úrovni možnost účastnit se 
na evropské úrovni společných aktivit se subjekty 
specializujícími se na občanská práva, rovnost mužů a 
žen a antidiskriminační opatření. Aktéři mají dále možnost 
využívat různých školení, včetně výměnných pobytů 
pracovníků nebo školicích programů pro školitele. Totéž 
platí o programu Justice v oblasti práv obětí a drogové 
prevence a informovanosti o drogách. Azylový a migrační 
program poskytuje podporu místním a regionálním 
orgánům pro integraci různých typů imigrantů.
Program LIFE nabízí podporu obcím při implementaci 
projektů zaměřených na ochranu životního prostředí, 
ochranu klimatu a další související aktivity, jako 
např. snižování hluku nebo podpora tzv. cirkulárního 
hospodářství. Program LIFE dále nabízí příležitost 
podpory spolupráce mezi orgány veřejné správy na 
preventivních opatřeních v rámci tzv. integrovaných 
projektů. Nově navržený program HORIZONT 2020 
pro investice do výzkumu a inovací v sobě spojuje 
užší zapojení občanů, koncových uživatelů, občanské 
společnosti a organizací veřejného sektoru. Ty 
nejvýznamnější možnosti financování pro místní orgány je 
možno nalézt v dílčích programech Společenské výzvy a 
Věda ve společnosti.
Mechanismus civilní ochrany Unie je nástroj EU pro 
podporu efektivnějších systémů prevence a řešení 
přírodních i člověkem způsobených katastrof. Pro místní 
orgány je tento nástroj zajímavý z hlediska opatření 
zaměřených na připravenost a prevenci katastrof.

DALŠÍ INFORMACE
Výbor regionů je oficiálním orgánem pro zastupování 
evropských regionů na půdě EU. Na stránkách výboru 
jsou uvedeny bližší informace o aktivitách EU v 
jednotlivých regionech a také kontaktní údaje vašich 
regionálních zástupců.

 3 http://cor.europa.eu/cs/Pages/home.aspx2) 
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Evropské inovační partnerství pro inteligentní města a 
komunity je platformou pro rozvoj a výměnu inovativních 
řešení zaměřených na zásadní výzvy v oblasti životního 
prostředí, společenských témat a zdraví, jimž dnes čelí 
evropská města.

 3 http://ec.europa.eu/eip/smartcities/
Síť zástupců Evropské strany zelených v místních a 
regionálních zastupitelstev

 3 http://europeangreens.eu/local-councillors-network
Pakt starostů a primátorů je celoevropská iniciativa 
zaměřená na orgány místní a regionální správy, které 
se dobrovolně zavazují ke zvýšení energetické účinnosti 
a používání obnovitelných zdrojů energie na území, jež 
spravují:

 3 http://www.covenantofmayors.eu/index_cs.html
B)  NEVLÁDNÍ ORGANIZACE (NGO)
Nevládní organizace jsou aktivní téměř ve všech 
oblastech společnosti, takže jsou také zapojeny do 
většiny oblastí pokrytých financováním z fondů EU. 
Proto jsou nevládní organizace způsobilými příjemci 
financování z převážné části nástrojů EU, z nichž jsou v 
této části zmíněny pouze ty nejdůležitější.

KTERÉ ORGANIZACE SPADAJÍ DO DEFINICE NGO?
Definice nevládních organizací není příliš jasná, neboť 
se nejedná o právní pojem. To, které subjekty jsou 
považovány za nevládní organizace nebo organizace 
občanské společnosti pro účely financování z fondů EU, 
je specifikováno vždy v konkrétních výzvách k podávání 
návrhů. Komise nicméně nabízí svého „Průvodce 
financováním z fondů EU pro začátečníky“, což je 
seznam obvyklých parametrů nevládních organizací, 
který vám pomůže zjistit, zda jste nevládní organizace:

 3 „Nevládní organizace nejsou založeny pro vytváření 
zisku (přestože mohou mít placené zaměstnance a 
mohou se zabývat činnostmi generujícími výnosy, 
nerozdělují svůj zisk mezi své členy).

 3 Nevládní organizace jsou dobrovolné.
 3 Nevládní organizace musejí mít určitý stupeň formální 

nebo institucionální existence (např. stanovy nebo jiný 
řídicí dokument, který stanoví jejich misi, cíle a rozsah 
působení), neboť nesou odpovědnost vůči svým členům 
a přispěvatelům.

 3 Nevládní organizace jsou nezávislé zejména na 
vládách, orgánech veřejné správy, politických stranách 
nebo komerčních organizacích. Neslouží svým vlastním 
zájmům a hodnotám, nýbrž veřejnosti jako celku 
nebo určitým konkrétním skupinám lidí.“ (Evropská 
komise, 2012: Průvodce financováním z fondů EU pro 
začátečníky, str. 12)

NEVLÁDNÍ ORGANIZACE JSOU ZPŮSOBILÉ ČERPAT DVA TYPY 
FINANCOVÁNÍ Z FONDŮ EU: GRANTY NA ČINNOSTI A GRANTY NA 
PROVOZ
Granty na činnosti poskytují nevládním organizacím 
finanční podporu časově omezených projektů, v jejichž 
průběhu jsou realizovány určité konkrétní navržené 
činnosti. Může se jednat o projekty s evropským 
rozměrem, které mají za cíl vytvářet přidanou hodnotu 
na evropské úrovni, nebo projekty v kontextu národním, 
regionálním nebo místním, které např. podporují 
udržitelný rozvoj, vytvářejí příležitosti k důstojné práci 
nebo podporují sociální začleňování. Granty na provoz 
zajišťují finanční podporu pro pravidelnou a obvyklou 
činnost určité organizace občanské společnosti. Tyto 
granty jsou poskytovány na základě analýzy cílů dané 
organizace, rozsahu jejích aktivit a jejich kompatibility s 
obecnými evropskými zájmy a politikou EU.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ Z FONDŮ EU PRO 
NEVLÁDNÍ ORGANIZACE
Jak bylo zmíněno výše, občanská společnost a nevládní 
organizace mohou v období financování z fondů EU 
2014–2020 sehrávat ještě významnější roli: více programů 
financování zahrnuje nevládní organizace jako příjemce 
a zásada partnerské spolupráce a komunitně vedený 
místní rozvoj vytvářejí základnu pro aktivnější zapojení 
nevládních organizací do čerpání prostředků z ESI fondů, 
do jejich monitorování a do rozhodování o nich, a to na 
regionální a místní úrovni. Nevládní organizace jsou navíc 
vůbec poprvé výslovně uváděny jako potenciální příjemci 
technické pomoci, která je zaměřena na rozvoj potřebné 
institucionální kapacity pro implementaci jednotlivých 
programů.

5ZÁSADA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE 
NOVÁ PŘÍLEŽITOST PRO ZAPOJENÍ DO REGIONÁLNÍHO A 
MÍSTNÍHO ROZVOJE

Zásada partnerství, posílená právně závazným 
Evropským kodexem chování pro partnerskou 
spolupráci, představuje nový prvek ESI fondů. Tato 
zásada zajišťuje aktivní zapojení regionálních a 
místních orgánů, sociálních a ekonomických partnerů 
a také občanské společnosti a nevládních organizací 
do procesu strategického plánování a rozhodování 
při přípravě, realizaci, monitorování a hodnocení 
programů financování. Skupina Zelených/ESA v 
Evropském parlamentu věří, že klíč k udržitelnému 
rozvoji leží v regionech a místních komunitách. 
Aktivní zapojení a posílení místních komunit je silnou 
přidanou hodnotou pro vytváření a implementaci 
strategií rozvoje. Chceme vás vyzvat, abyste se 
nejen zapojili do čerpání prostředků z ESI fondů jako 
příjemci, ale abyste se také jako partneři účastnili 
monitorování a hodnocení na regionální a místní 
úrovni. To může probíhat v kontextu monitorovacích 
výborů nebo také v kontextu jednoho z typů 
místního rozvoje, označovaného jako komunitně 
vedený místní rozvoj (CLLD). CLLD je metoda 
čerpání prostředků z ESI fondů vycházející zdola, 
která umožňuje intenzivnější zapojení a posílení 
pozice zainteresovaných partnerů ve venkovských, 
pobřežních a městských komunitách. Na základě 
předchozích skutečností poskytuje tento přístup 
vycházející zdola a zaměřený na čerpání ESI fondů 
místním aktérům příležitost vypracovat si své vlastní 
strategie rozvoje a rozvíjet své vlastní projekty s 
podporou EU. V době vydání této příručky (únor 
2014) stále probíhají jednání a práce na formulování 
operačních programů pro čerpání prostředků z ESI 
fondů v regionech. Úspěch reforem fondů do značné 
míry závisí na jejich implementaci a na jejich aktivním 
využívání v dané oblasti. Proto vás vyzýváme k 
následujícímu:

ZAPOJTE SE DO VYTVÁŘENÍ NÁVRHŮ VE SVÉM 
REGIONÁLNÍM ŘÍDICÍM ORGÁNU

KONTAKTUJTE KOMISI V PŘÍPADECH, KDY ORGÁNY 
NEPOSTUPUJÍ PODLE PLATNÝCH PRAVIDEL

VYVÍJEJTE TLAK NA KOMISI, ABY TRVALA NA DODRŽOVÁNÍ 
HORIZONTÁLNÍCH ZÁSAD (ROVNOST MUŽŮ A ŽEN, 
ANTIDISKRIMINACE, UDRŽITELNOST)
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Evropský sociální fond nabízí ze všech evropských 
strukturálních a investičních fondů nejatraktivnější 
příležitosti financování pro podporu nevládních 
organizací. V novém období financování se financování 
silněji zaměří na boj proti chudobě a vyloučení a také 
na antidiskriminační opatření. Díky zjednodušeným 
procedurám financování bude pro menší nevládní 
organizace jednodušší požádat o podporu svých projektů.
Ústředním nástrojem EU pro podporu nevládních 
organizací je program Evropa pro občany. Poskytuje 
granty na provoz nevládním organizacím, které se 
aktivně věnují evropské paměti a zapojení občanů do 
demokratického života EU. Kromě toho pomáhá program 
Evropa pro občany nevládním organizacím realizovat 
projekty v oblasti širokého spektra činností souvisejících 
s EU, jež shromažďují občany a podněcují je k účasti na 
tvorbě politiky na úrovni EU.
Program pro zaměstnanost a sociální solidaritu podporuje 
rozvoj, testování a zavádění nových řešení stávajících 
socioekonomických problémů, s nimiž se členské státy 
EU potýkají. Poskytuje granty na provoz nevládním 
organizacím a sítím, jež aktivně působí v oblasti podpory 
sociálního začleňování a snižování chudoby.
Dílčí program Kultura (součást programu Kreativní 
Evropa) podporuje orgány aktivně působící na evropské 
úrovni v oblasti kultury a poskytuje podporu zvláštních 
aktivit určených ke stimulaci interkulturního dialogu a 
vzájemného porozumění v rámci EU. Cílem těchto aktivit 
je zviditelnění bohatství a rozmanitosti evropských kultur.
 Nový Azylový a migrační fond nabízí podporu aktivitám 
spojeným s azylem, legálním přistěhovalectvím, integrací 
příslušníků třetích zemí a jejich repatriací. Nevládní 
organizace jsou obecně způsobilými příjemci. Bližší 
podrobnosti závisejí na konkrétnějších národních 
programech určených k čerpání prostředků z tohoto 
fondu. Chceme povzbudit nevládní organizace, aby se 
aktivně zapojily do vypracovávání těchto programů a 
podněcovaly členské státy, aby přikládaly větší význam 
podpoře a integraci uprchlíků. Program LIFE pro životní 
prostředí a oblast klimatu je významným nástrojem 
financování nevládních organizací působících v oblasti 
ochrany životního prostředí. Ve svých dvou dílčích 
programech pro životní prostředí a pro oblast klimatu 
nabízí granty na provoz i granty na činnosti.
Nově navržený program HORIZONT 2020 pro investice 
do výzkumu a inovací v sobě spojuje užší zapojení 

občanů, koncových uživatelů, občanské společnosti a 
organizací veřejného sektoru. Ty nejvýznamnější možnosti 
financování pro nevládní organizace je možno nalézt 
v dílčích programech Společenské výzvy a Věda ve 
společnosti. Nevládní organizace mohou nicméně také 
aktivně usilovat o účast v rámci programů spadajících 
pod prioritu „Vedoucí postavení v průmyslu“ poskytujících 
prostředky na činnosti zajišťující lepší integraci potřeb 
společnosti.

CENTRÁLNÍ PLATFORMY NEVLÁDNÍCH                                              
ORGANIZACÍ NA EVROPSKÉ ÚROVNI:
Evropské fórum mládeže je platformou 99 mládežnických 
organizací v Evropě

 3 http://www.youthforum.org
The Green 10

 3 http://www.green10.org
Sociální platforma – platforma evropských sociálních 
nevládních organizací

 3 http://www.socialplatform.org
Evropská síť proti chudobě

 3 http://www.eapn.eu/
Evropská síť proti rasismu

 3 http://www.enar-eu.org

c)   MLADÍ LIDÉ: ERASMUS+

Erasmus+ je nový rámcový program pro financování 
z fondů EU v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, 
mládeže a sportu, který v sobě integruje nejoblíbenější 
programy pro mládež: Erasmus, Leonardo a Mládež v 
akci. Program Erasmus+ má v následujících sedmi letech 
více než čtyřem milionům Evropanů poskytnout podporu 
na studium, odbornou přípravu, pracovní praxi nebo 
dobrovolnickou práci v zahraničí.
Program Leonardo da Vinci poskytuje příležitosti mladým 
lidem v oblasti odborného vzdělávání a přípravy za 
účelem získání pracovní praxe v zahraničí, čímž jim 
umožňuje naučit se novým dovednostem nebo jazykům. 
Můžete se zúčastnit pracovní stáže nebo učňovské praxe 
ve firmě, veřejné organizaci, nevládní organizaci nebo 
instituci odborného vzdělávání s pracovními stážemi v 
některém podniku. Váš pobyt v zahraničí může trvat od 
dvou týdnů do jednoho roku.
Erasmus podporuje studenty, aby mohli strávit část svého 
studia v délce od tří do dvanácti měsíců v zahraničí 
(včetně absolventské stáže, pokud je naplánována). 
Studenti mohou využívat podpory z programu Erasmus 
v libovolném studijním cyklu (bakalářský, magisterský a 
doktorandský stupeň).
Program Mládež v akci vám umožňuje zúčastnit se 
mládežnických výměn a dobrovolného působení v 
zahraničí. Je k dispozici financování pro skupiny mladých 
lidí z různých zemí, kteří se na krátkou dobu (jeden 
až tři týdny) setkávají, aby se zúčastnili neformálních 
vzdělávacích programů, a také pro mladé lidi, kteří působí 
jako dobrovolníci v různých zemích v rámci Evropské 
dobrovolné služby po dobu od dvou týdnů do dvanácti 
měsíců. Třemi novými nástroji financování zaměřenými na 
mladé lidi jsou Tvoje první práce přes EURES, Erasmus 
pro mladé podnikatele a nástroj pro záruky za studentské 
půjčky. Tvoje první práce přes EURES je nový program, 
v jehož rámci se mladým ve věku 18–30 let nabízejí 
informace a tipy k zařazení do školicích programů či praxe 
v EU a pracovním pozicím v odvětvích, kde je nedostatek 
pracovní síly. Tento program vám dále může poskytnout 
prostředky na úhradu cestovních výdajů na cestu na 
pracovní pohovor do zahraničí nebo na stěhování do 
zahraničí za novým zaměstnáním. 
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3  ČLENOVÉ MÍSTNÍCH A REGIONÁLNÍCH       
     ZASTUPITELSTEV
3  NEVLÁDNÍ ORGANIZACE
3  MLADÍ LIDÉ

Za určitých podmínek se můžete zúčastnit také 
jazykového školení nebo seminářů věnovaných tzv. soft 
skills. Realizaci tohoto programu řídí vaše regionální nebo 
státní služba zaměstnanosti podílející se na programech 
EURES.
Program Erasmus pro mladé podnikatele má za úkol 
poskytovat podporu mladým podnikatelům, kteří si plánují 
založit vlastní firmu. Nabízí pomoc v podobě financování 
zahraničního pobytu Erasmus, kde mají mladí podnikatelé 
možnost učit se od zkušených hostitelských podnikatelů 
provozujících malý podnik.
Abyste se mohli tohoto programu zúčastnit, potřebujete 
mít v ruce životaschopný podnikatelský záměr, být ještě 
ve fázi plánování, nebo už můžete mít za sebou začátek 
podnikání, ale váš podnik nesmí působit déle než tři roky. 
Tento program je otevřen pro všechna odvětví.
Nástroj pro záruky za studentské půjčky je novým 
nástrojem v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, 
který studentům pomáhá se zápisem do magisterského 
programu v zahraničí prostřednictvím půjček pokrývajících 
část nákladů. Zajišťuje u zapojených bank a úvěrových 
agentur příznivé podmínky, jako např. zvýhodněné 
úrokové sazby a až dva roky na to, aby si absolventi mohli 
nalézt zaměstnání, než začnou půjčky splácet.

DALŠÍ INFORMACE
Evropský portál pro mládež nabízí veškeré informace o 
nabídkách a příležitostech pro mladé lidi z celé Evropy:

 3 http://europa.eu/youth/cs
Eurodesk je hlavním poskytovatelem informací o 
evropských politikách a příležitostech pro mladé lidi a pro 
ty, kdo s nimi pracují:

 3 http://www.eurodesk.cz/
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3) KROK ZA KROKEM - CESTA K VAŠEMU
    EVROPSKÉMU PROJEKTU
Tato kapitola vám nabízí návod, jak vypracovat svůj 
vlastní evropský projekt. Vysvětluje hlavní aspekty, které 
je třeba vzít v úvahu před předložením návrhu projektu, 
a provádí vás všemi důležitými kroky procesu přípravy 
projektu.
Tento průvodce není vyčerpávající a má za cíl pouze 
stručně vysvětlit, jak začít s evropským projektem. V 
závěrečné části naleznete odkazy na zdroje, které vám 
poskytnou podrobnější informace o tom, jak vytvořit 
evropský projekt. Výrazem „evropský projekt“ se v této 
příručce rozumí projekt, který je realizován s finanční 
podporou z fondů EU.
EU rozděluje své finanční granty pomocí výzev k 
podávání návrhů. V závislosti na konkrétním programu 
jsou tyto výzvy uveřejňovány jednou nebo několikrát 
ročně. Obvykle jsou v ročním pracovním plánu 
specifikovány tematické priority výzev, které mají být 
uveřejněny. Tyto dokumenty pak umožňují aktérům začít 
s přípravou žádosti ještě před samotným uveřejněním 
výzvy. Má-li být žádost o financování z fondů EU úspěšná, 
je důležité mít k dispozici informace o výzvách co možná 
nejdříve. Na konci této kapitoly je podrobně vysvětleno, 
kde lze tyto informace vyhledat.

A) CO JE TŘEBA ZVÁŽIT HNED NA POČÁTKU
Ještě před tím, než se rozhodnete požádat o financování 
z fondů EU, byste měli zvážit několik aspektů. Patří mezi 
ně například vaše obecné předpoklady stát se způsobilým 
příjemcem financování z fondů EU a také bilance nákladů 
a výnosů z realizace vašeho projektu.
Všeobecné předpoklady pro realizaci evropského projektu 
obvykle zahrnují dostatečné odborné zkušenosti v dané 
oblasti a finanční nezávislost. Výzva k podávání návrhů 
projektů bude obsahovat další specifikace týkající se 
finančních a obsahových parametrů, jež mají příjemci 
splňovat. Další podmínkou pro financování je, že 
příslušná organizace musí existovat nejméně tři roky a 
musí disponovat dostatečnými vlastními zdroji, které jsou 
zárukou předběžného financování projektu.
Proto není možné účelově založit organizaci pro realizaci 
evropského projektu. Finanční pobídky pro realizaci 
evropských projektů do značné míry závisí na velikosti a 
způsobilých nákladech konkrétního projektu – čím větší 
rozsah projektu a čím delší jeho trvání, tím vyšší jsou 
uznatelné personální náklady a náklady na materiály. 
I když jsou evropské projekty u organizací poměrně 

oblíbené, neměli byste zapomínat na jejich značnou 
administrativní náročnost a s ní spojené náklady, které 
mohou často navýšit personální náklady. Kromě toho musí 
být vaše organizace v případě zdržení platby schopna 
překlenout prodlení ve financování z vlastních zdrojů.
Dalším významným aspektem při plánování návrhu 
projektu, který bývá často podceňován, je výběr 
správného programu. Některé fondy EU pokrývají 
podobné tematické oblasti a v určitých podporovaných 
činnostech se překrývají. Proto je důležité vyjasnit 
si ještě před zpracováním návrhu projektu, zda se 
příslušný nástroj financování zaměřuje spíše na činnosti 
v regionálním/národním kontextu, nebo na vytváření 
přidané hodnoty na evropské úrovni. V zásadě je možno 
jeden námět na projekt použít k vypracování dvou 
různých návrhů. Aby však existovala realistická šance na 
úspěch, je důležité přizpůsobit tyto návrhy konkrétním 
cílům příslušných programů. Jako obecné vodítko pro 
výběr programu slouží zásada speciálnosti, tj. přednost 
by měl mít vždy program, který se danému tématu věnuje 
speciálně.
Některé programy, obvykle ty, které jsou řízeny přímo 
Evropskou komisí, vyžadují spolupráci evropské 
partnerské organizace. Nalezení spolehlivého a 
kompetentního partnera však nebývá vždy snadné.
Pokud se chcete vyhnout hodinám hledání na internetu 
pomocí vyhledávačů, můžete v některých případech 
nalézt partnery v seznamech uveřejněných přímo na 
oficiálních webových stránkách příslušného programu. 
Další možnosti vyhledání partnerů pro projekt zahrnují 
např. účast na evropských konferencích věnovaných 
tématům, o něž se zajímáte, nebo použití novějších 
vyhledávacích nástrojů, jako jsou Facebook nebo 
LinkedIn.

b)  OD OSNOVY K NÁVRHU PROJEKTU

Druhým krokem přípravy projektu je vypracování osnovy 
projektu. Osnova by neměla být delší než několik stránek 
a měla by obsahovat následující části: název projektu, 
označení žadatele/vedoucího partnera, cíle, plánované 
činnosti, cílová skupina, finanční plán a kontaktní 
adresa. Tato osnova pomáhá přesněji formulovat 
neurčitou myšlenku a slouží jako přehledný formát pro 
sdílení představy o projektu s potenciálními partnery a 
jako užitečný přehled při žádostech o pomoc ze strany 
asistenční služby (helpdesk). Samotný návrh projektu 
by měl být vypracován teprve po uveřejnění výzvy k 
podávání návrhů a po důkladném prostudování podmínek 
účasti a tematického zaměření výzvy. Vypracování návrhu 
projektu je časově náročný úkol, který dokáže jednoho 
člověka plně zaměstnat i na několik týdnů. Proto byste 
buď měli začít na návrhu pracovat včas, nebo práci na 
něm rozdělit mezi několik osob.
Formulář žádosti samozřejmě může mít různou podobu, 
avšak požadované informace budou zpravidla podobné, 
přičemž je nutno vyplnit všechna pole. Většina programů 
EU používá takzvané eFormuláře, které představují online 
nástroj a nahrazují klasické tištěné formuláře.
Nejdůležitějšími prvky návrhu projektu jsou popis činností, 
jež mají být v rámci projektu vykonávány, a očekávané 
výsledky těchto činností. Uvedení činností, na které se 
příslušný program nevztahuje, uvedení příliš malého 
počtu činností nebo uvedení nedostatečně inovativních 
činností může vést k zamítnutí návrhu. Dalšími velice 
významnými prvky jsou rozpočet a plán prací, jež by 
měly v obou případech srozumitelným způsobem odrážet 
plánované činnosti a očekávané výsledky. 
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Je velice důležité správně chápat klíčové pojmy 
používané v návrzích projektů: 
3 CÍL PROJEKTU: specifikace kvantifikovaných požadavků, 
při jejichž splnění lze projekt považovat za úspěšně 
realizovaný. Cíl projektu by měl obsahovat informace 
o výstupní kvalitě ve vztahu k plánovanému časovému 
rámci a plánovanému rozpočtu.
3 ČINNOSTI V RÁMCI PROJEKTU: konkrétní opatření realizovaná v 
rámci projektu, jako např. workshopy, vydávání publikací 
nebo vypracování nových studijních plánů vzdělávací 
programy. Tato položka představuje hlavní část návrhu.
3 OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY: výsledky činností prováděných v 
rámci projektu. Výsledky mohou být hmotné (výstavba 
silnic, vzdělávací materiály, uspořádání konference) nebo 
nehmotné povahy (manažerské dovednosti, výměna 
zkušeností, zvýšení citlivosti).
3 EVROPSKÁ PŘIDANÁ HODNOTA: tento pojem je obecně chápán 
jako projekty nadnárodního charakteru, které vytvářejí 
sociální, kulturní, ekonomické nebo jiné výhody pro 
co nejvíce regionů. V tomto směru hraje významnou 
roli šíření výsledků projektu a osvědčených postupů a 
informování o nich.
3 UDRŽITELNOST: udržitelnost představuje klíčovou hodnotu 
financování z fondů EU, která zajišťuje, že výsledky 
projektu budou existovat dál i po jeho skončení bez 
nutnosti dalšího financování.
Velice užitečným nástrojem pro strukturovanou přípravu 
projektu je Logical Framework Approach, který bývá 
zkráceně označován jako Logframe. Tento oficiální 
nástroj umožňuje schematickou vizualizaci všech prvků 
potřebných k sestavení konzistentního návrhu projektu 
v jediné matici. Vyžaduje vložení určitých informací do 
každé buňky, jako např. zdůvodnění projektu, ukazatele 
výsledků, předpoklady a rizika. Nástroj Logframe je 
povinný při předkládání žádostí o financování z fondů 
EU určených na rozvojovou pomoc, ale jeho použití lze 
doporučit i u návrhů jiných projektů. Dbejte na to, abyste 
svůj návrh předložili před uplynutím stanovené lhůty a aby 
vaše žádost obsahovala veškeré požadované dokumenty.

C) ROZPOČET A UZNATELNOST NÁKLADŮ

Při finančním plánování a kalkulaci rozpočtu byste měli 
zohlednit určitá obecná pravidla financování z fondů EU 
týkající se způsobilosti nákladů.
Náklady na samotné vypracování projektu obvykle 
nejsou způsobilé k úhradě z fondů EU. Pouze program 
celoživotního vzdělávání zahrnuje financování 
přípravných schůzek partnerů projektu.
Veškeré náklady související s realizací konkrétního 
projektu, jako např. náklady na nákup vybavení, 
kancelářské potřeby, pronájem zařízení, náklady na 
pojištění a náklady na komunikaci, mohou být uznány jako 
nepřímé náklady projektu. Měli byste mít na paměti, že 
když nakoupíte určitý majetek, je nutno jej odepisovat v 
závislosti na době jeho používání a že uznatelné náklady 
představuje pouze příslušná část nákladů za dané období 
používání.
Personální náklady musí zahrnovat veškeré související 
náklady, tj. nejen hrubou mzdu, ale také příspěvky 
zaměstnavatele na sociální pojištění a další daně a 
poplatky, náhrady mzdy za dovolenou a další zvláštní 
platby. Práce dobrovolníků nemá žádný dopad na 
spolufinancování z fondů EU. Dalšími typy nákladů, jež 
mohou být pokryty z fondů EU, jsou cestovní výdaje, 
denní náhrady stravy a ubytování a také náklady 
na zadávání zakázek externím dodavatelům, např. 
tlumočnické služby. Většina prostředků poskytnutých na 
projekty nepokrývá 100 % nákladů, nýbrž představuje 
pouze spolufinancování určitého podílu. Maximální podíly 
spolufinancování a podrobnější pravidla uznatelnosti 
nákladů jsou specifikovány v každé výzvě k podávání 
návrhů.

D) DALŠÍ INFORMACE O VÝZVÁCH K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ

Nejdůležitějšími webovými stránkami pro výzvy k 
podávání návrhů jsou stránky Tenders Electronic Daily. 
Tyto stránky obsahují informace o každém dokumentu 
týkajícím se veřejných zakázek EU, jsou každodenně 
aktualizovány na základě oznámení EU o zadávání 
veřejných zakázek a umožňují vyhledávat zakázky podle 
oborů, zemí a regionů.

 3  http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do  
Informace o plánovaných, probíhajících nebo uzavřených 
veřejných zakázkách rovněž uveřejňují oficiální webové 
stránky jednotlivých programů nebo generálních 
ředitelství. Komise má jedny centrální webové stránky, na 
kterých naleznete seznam odkazů z různých tematických 
oblastí:

 3 http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_cs.htm
Další možností, jak získat aktuální informace o 
uveřejněných výzvách k podávání návrhů, je přihlášení k 
odběru newsletteru některé z institucí působících v oblasti 
vašeho zájmu. Několik soukromých organizací navíc 
nabízí profesionální informační služby zaměřené na výzvy 
EU k podávání návrhů projektů.

NÁSTROJE PRO VYHLEDÁVÁNÍ PARTNERŮ
Otlas je nástroj pro online vyhledávání partnerů pro 
mezinárodní projekty v oblasti mládeže. Organizace si 
mohou v systému Otlas zaregistrovat své kontaktní údaje 
a oblasti zájmu a mohou rovněž zadávat požadavky na 
vyhledání partnerů pro určité náměty projektů.

 3  https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
Většina oficiálních webových stránek programů 
poskytujících financování z fondů EU nabízí nástroje 
pro vyhledávání partnerů. Např. Generální ředitelství 
pro vzdělávání a kulturu nabízí pro své programy v 
oblasti vzdělávání (Erasmus, Comenius atd.) nástroj pro 
vyhledávání partnerů pro projekty:

 3 http://llp.teamwork.fr/partner_search/partner_search.php
Vyhledávání partnerů pro evropské projekty na LinkedIn:

 3 https://www.linkedin.com/groups/EU-Projects-Partner- 
Search-2842114
Vyhledávání partnerů pro evropské a mezinárodní 
projekty na Facebooku: 

 3  https://www.facebook.com/groups/
Partnersearch/?fref=ts
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4)  NÁSTROJE FINANCOVÁNÍ EU PODLE       
     TEMATICKÝCH OBLASTÍ
Tato část obsahuje celkový přehled široké nabídky 
fondů EU na období 2014–2020. Jednotlivé fondy jsou 
rozděleny podle tematických oblastí tak, abyste mohli 
přejít přímo k části, která se týká vašeho oboru a zájmů.
V úvodu každé části jsou uvedeny obecné informace o 
příslušném fondu EU a přehled významných úspěchů 
skupiny Zelených/ESA v Evropském parlamentu při 
jednání o novém období financování. Dále jsou pak 
stručně popsány podporované činnosti, způsob čerpání a 
obecné zásady způsobilosti příjemců.

A)  EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY (ESI FONDY)
Pro období 2014–2020 spojila EU své strukturální fondy a 
hlavní investiční nástroje do jediného regulačního rámce: 
Nařízení o společných ustanoveních. Tento rámec stanoví 
společná pravidla pro největší fondy Unie, pro investice 
v rámci politiky soudržnosti do růstu a zaměstnanosti a 
pro nástroje pro regionální rozvoj v rámci zemědělských a 
rybářských fondů, za účelem lepší koordinace využívání 
fondů, posílení synergických účinků a zjednodušení 
čerpání prostředků z těchto fondů.

I)  POLITIKA SOUDRŽNOSTI – INVESTICE DO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI

Ekonomická a sociální situace se ve 271 regionech 
EU výrazným způsobem liší. Hlavním cílem politiky 
soudržnosti EU je zmírňovat tyto rozdíly podporováním 
tvorby nových pracovních míst, konkurenceschopnosti 
a udržitelného a inkluzivního ekonomického růstu. Na 
dosažení těchto cílů bude EU v nadcházejících sedmi 
letech investovat více než třetinu svého rozpočtu, tedy 
zhruba 325 miliard eur. Tyto investice budou směřovat 
do evropských regionů, k evropským občanům a do 
evropských ekonomik. Financování z politiky soudržnosti 
čerpají skutečně všechny regiony v Evropě, i když je 
rozpočet rozdělen podle míry rozvinutosti jednotlivých 
regionů. Tato míra rozvinutosti je vyjádřena rozdělením do 
několika kategorií: méně rozvinuté regiony, přechodové 
regiony a více rozvinuté regiony. Podstatná část, přibližně 
80 % rozpočtu politiky soudržnosti, se investuje do těch 
nejchudších regionů EU. 
Politiku soudržnosti tvoří tři fondy: Evropský fond pro 
regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF) a 
Fond soudržnosti. Kromě toho je z ESI fondů a částečně 
také z politiky soudržnosti EU financována Evropská 
územní spolupráce (EÚS) a mechanismy EU pro územní 
rozvoj.
Skupina Zelených/ESA v Evropském parlamentu 
sehrála významnou a aktivní roli při jednáních s Komisí 
a členskými státy o nové generaci politiky soudržnosti 
EU. Naše zapojení do těchto jednání zajistilo, že celá 
řada dobrých reformních návrhů Komise vedoucích ke 
skutečnému „zezelenání“ politiky soudržnosti byla v 
nových předpisech zachována a dokonce posílena.
Klíčová role zásady partnerství při čerpání prostředků 
z fondů, posílená právně závazným kodexem chování, 
zajišťuje aktivní zapojení partnerů na regionální a 
místní úrovni, sociálních a ekonomických partnerů a 
také občanské společnosti a nevládních organizací do 
procesu strategického plánování při přípravě, realizaci, 
monitorování a hodnocení programů financování. Kromě 
toho řada ustanovení týkajících se horizontálních zásad, 
jako je udržitelný rozvoj, rovnost mužů a žen a zákaz 
diskriminace, propůjčují našim základním politickým 
hodnotám významnou pozici v rámci politiky soudržnosti, 
při její realizaci a také ve financovaných projektech na 
regionální a místní úrovni. Tak vzhůru do toho!
 

“Zásada partnerství je demokratickým pilířem politiky 
soudržnosti EU a klíčovým prvkem pro dosažení vyšší 
transparentnosti. Díky našemu soustavnému tlaku byly 
vůbec poprvé zavedeny minimální standardy pro zapojení 
partnerů a právně závazný kodex chování pro správnou 
demokratickou praxi.“ //  Elisabeth Schroedter
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(1) EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ (EFRR)

EFRR je největším samostatným zdrojem financování EU. 
Hlavním cílem EFRR je posílení hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti podporou udržitelného rozvoje a 
strukturálních změn regionálních ekonomik.
Na základě potřeby koncentrovat prostředky za účelem 
zvýšení efektivity investic, tj. takzvané tematické 
koncentrace, musí členské státy investovat minimální 
podíl z prostředků fondu do čtyř hlavních priorit: výzkum 
a inovace, informační a komunikační technologie, 
konkurenceschopnost MSP a nízkouhlíkové hospodářství.
Minimální podíly závisejí na kategorii příslušného regionu: 
v méně rozvinutých regionech se na tyto oblasti přidělí 
nejméně 50 % prostředků, v přechodových regionech 
nejméně 60 % a v rozvinutějších regionech nejméně 80 
%. Kromě toho jsou členské státy povinny přispívat 20% 
podílem na adaptační opatření EU pro zmírnění změny 
klimatu.
EFRR dále pokrývá činnosti v oblasti územní spolupráce 
(přeshraniční, meziregionální a nadnárodní) a zaměřuje 
se také na konkrétní územní charakteristiky (rozvoj měst, 
komunitně vedený místní rozvoj). Tyto programy jsou 
popsány níže v bodech 4) A) III a IV.
Skupina Zelených/ESA v Evropském parlamentu dosáhla 
zásadních vylepšení na nové období financování, jež 
celkově vedla k zelenějším investičním příležitostem a 
posílení role konceptů zaměřených na udržitelný rozvoj.
Do podpory obnovitelných zdrojů energie a efektivního 
využívání energie v oblasti bydlení bude investováno více 
peněz než kdy dříve. Investice do dopravní infrastruktury 
by měly být jednoznačně sníženy a částečně přesunuty 
směrem ke konceptům udržitelné mobility ve městech. 
Minimálně 5 % prostředků z EFRR za každý členský 
stát musí být investováno do udržitelného rozvoje měst, 
přičemž samotná města mohou využít širší kompetence 
při čerpání těchto prostředků.

NÁSTROJE ZVLÁŠTNÍ PODPORY PRO PROJEKTY V OBLASTI 
INFRASTRUKTURY JASPERS, JESSICA ELENA

Důležitými institucemi pro realizaci regionálních projektů 
financovaných z politiky soudržnosti EU jsou tzv. nástroje 
zvláštní podpory EU – JASPERS, JESSICA a ELENA. 
Financování z fondů EU obvykle pokrývá pouze určitou 
část nákladů projektu. Financování zbývající části nákladů 
může někdy pro regionální a místní orgány představovat 
problém. Nástroje podpory EU tento problém řeší tím, že 
nabízejí pomoc v přípravné fázi velkých projektů, projektů 
zaměřených na rozvoj měst a investic do udržitelné 
energetiky.

JASPERS  (Společná pomoc při podpoře projektů v 
evropských regionech – Joint Assistance in Supporting 
Projects in European Regions) je nástroj technické pomoci, 
který dvanácti členským státům EU, které přistoupily k EU 
v letech 2004 a 2007, poskytuje poradenství a pomoc při 
přípravě velkých projektů. JASPERS svou pomoc směruje k 
velkým projektům v oblasti infrastruktury – např. železnice, 
voda, odpady, energetika a projekty městské dopravy – s 
minimálním celkovým objemem investic ve výši 50 milionů 
eur. Další informace: 3 http://www.eib.org/products/jaspers/
index.htm?lang=en

JESSICA (Společná evropská podpora udržitelných 
investic do městských oblastí – Joint European Support 
for Sustainable Investment in City Areas) je iniciativa EU 
zaměřená na pomoc všem regionům při vytváření strategií 
udržitelného rozvoje měst a při realizaci projektů rozvoje 
měst prostřednictvím zřizování (revolvingových) finančních 
nástrojů. Další informace: 3 http://www.eib.org/products/
jessica/index.htm

ELENA (Evropská místní energetická pomoc – European 
Local Energy Assistance) je nástroj technické pomoci 
podporující přípravu a realizaci projektů udržitelné 
energetiky ve městech a regionech. Cílem tohoto nástroje 
je zvyšovat kapacitu místních orgánů poskytováním 
poradenských služeb a finanční pomoci na taková opatření, 
jako jsou studie proveditelnosti a průzkumy trhu nebo 
energetické audity, podporou mezioborových přístupů a 
nabádáním k výměně osvědčených postupů a zkušeností 
mezi aktéry. Další informace: 3 http://www.eib.org/
products/elena/index.htm

“Cílem regionální politiky EU je zmírňovat územní 
nerovnost v rámci Evropy a podporovat místní a udržitelný 
rozvoj. Nový EFRR bude investovat méně do velkých 
neužitečných projektů nebo nadnárodních společností a 
více do přechodu na nová energetická řešení, do sociální 
a solidární ekonomiky, MSP a do infrastruktury malého 
rozsahu. Udržitelné investice jsou nejlepším důkazem 
demonstrujícím solidaritu EU.“ //  Karima Delli
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Tematické cíle EFRR se dotýkají širokého spektra oblastí, 
v nichž je možno financovat projekty a činnosti:

 3  výzkum a inovace (např. infrastruktura pro výzkum, 
podpora obchodních investic do výzkumu a inovací, 
sociální a ekologické inovace, rozvoj clusterů)

 3  informační a komunikační technologie (např. 
rozšiřování širokopásmové infrastruktury, rozvoj produktů 
ICT, e-government, e-learning, e-inkluze, e-kultura, 
e-zdraví)

 3  konkurenceschopnost MSP (např. podpora podnikání a 
ekonomického využívání nových nápadů)

 3  nízkouhlíkové hospodářství (např. podpora energetické 
efektivity a využívání obnovitelných zdrojů energie v 
podnicích, veřejné infrastruktuře a v oblasti bydlení, chytré 
řízení spotřeby, podpora nízkouhlíkových strategií pro 
všechny typy území, udržitelná mobilita ve městech)

 3  přizpůsobení se změně klimatu a řízení rizik (např. 
investice do přizpůsobení se změně klimatu, včetně 
přístupů vycházejících z ekosystémů, investice zajišťující 
odolnost vůči katastrofám)

 3  ochrana životního prostředí a účinné využívání 
zdrojů (např. investice do oblasti nakládání s odpady 
a vodohospodářství, ochrana přírodního a kulturního 
dědictví, biodiverzita (Natura 2000), zelená infrastruktura 
a rozvoj měst, podpora služeb pro ekosystémy, ekologické 
inovace a hospodářství založené na účinném využívání 
zdrojů)

 3  udržitelná doprava (např. TEN-T, regionální mobilita, 
rozvoj a vylepšování dopravních systémů přátelských 
k životnímu prostředí (včetně systémů se sníženou 
hlučností) a nízkouhlíkových dopravních systémů, 
železničních systémů včetně opatření zaměřených na 
snižování hlučnosti, chytré a inteligentní sítě – smart 
grids)

 3  zaměstnanost, sociální a vzdělávací infrastruktura
 3  sociální začleňování a boj proti diskriminaci (např. 

podpora fyzické, ekonomické a sociální regenerace 
ohrožených komunit v městských i venkovských 
oblastech, podpora sociálních podniků, investice v 
kontextu strategií komunitně vedeného místního rozvoje)

 3  institucionální kapacita veřejných orgánů a 
zúčastněných stran
Každý region (nebo členský stát) se s Komisí dohodne na 
operačním programu pro použití prostředků z fondu. Tyto 
dokumenty se momentálně (v lednu 2014) připravují a 

my vás budeme brzy podrobněji informovat o investičních 
prioritách, financovaných aktivitách a cílových skupinách 
ve vašem regionu.

REALIZACE:
EFRR spadá pod společné řízení, což znamená, že 
v závislosti na konkrétním členském státu provádí 
implementaci EFRR a výběr projektů na regionální 
nebo národní úrovni příslušný řídicí orgán. Komise na 
implementaci pouze dohlíží a kontroluje ji.
Podpora z EFRR má často podobu grantů, které jsou 
poskytovány na spolufinancování určitých konkrétních 
projektů, obvykle na základě výzev k podávání návrhů. 
Řídicí orgán vypisuje výzvy k podávání návrhů, jež jsou 
uveřejňovány v příslušném národním jazyce. Kromě toho 
může být podpora z EFRR poskytována prostřednictvím 
finančních nástrojů, např. jako nepřímé financování 
prostřednictvím zprostředkovatelských subjektů v podobě 
půjček, rizikového kapitálu, kapitálového financování 
začínajících firem apod.
Podrobnější informace o čerpání prostředků z EFRR 
ve vašem regionu jsou k dispozici na webu vašeho 
regionálního nebo národního řídicího orgánu. Tam 
naleznete informace o dostupnosti prostředků z EFRR pro 
konkrétní oblast svého působení, termíny probíhajících 
a připravovaných nabídkových řízení a také příklady 
projektů.

ZPŮSOBILOST:

Obecně má nárok na čerpání prostředků z EFRR celá 
řada nejrůznějších subjektů:

 3  místní, regionální a národní orgány a orgány veřejné 
správy

 3  sociální, kulturní a vzdělávací instituce
 3  nevládní organizace
 3  firmy, MSP včetně mikropodniků a sociální podniky a 

sdružení.

Kritéria způsobilosti jsou blíže specifikována ve výzvách k 
podávání návrhů zveřejněných vaším řídicím orgánem.

DALŠÍ INFORMACE:
Oficiální stránky programu EFRR:

 3  http://ec.europa.eu/regional_policy/index_cs.cfm
Seznam řídicích orgánů pro EFRR ve vaší zemi nebo 
regionu:

 3  http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/
authority_cs.cfm?pay=108&list=no
Vyhledávací nástroj pro všechny operační programy 
EFRR:

 3  http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/
index_cs.cfm
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(2) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND (ESF)

ESF představuje centrální nástroj pro implementaci sociální 
politiky EU a její politiky na trhu práce. Investuje do lidského 
kapitálu EU a působí prostřednictvím financování místních, 
regionálních a národních projektů zaměřených na chudobu, 
důstojnou práci a začleňování na území celé EU. V novém 
období financování 2014–2020 se ESF zaměří na čtyři 
hlavní úkoly: vytváření důstojné práce, podpora sociálního 
začleňování, podpora lepší odborné přípravy a vzdělávání a 
zlepšování kvality veřejné správy.

Politická práce skupiny Zelených/ESA zaměřená na rozšíření 
záběru investic ESF byla úspěšná: ESF přesouvá v období 
2014–2020 své zaměření z prostého financování projektů 
souvisejících se zaměstnaností směrem ke komplexnější 
podpoře projektů, která věnuje větší pozornost boji proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení a také opatřením na boj 
proti diskriminaci. Kromě toho jsme úspěšně vedli kampaň 
za zjednodušení postupů financování tak, aby pro MSP bylo 
snadnější žádat o financování, a za začlenění žadatelů o 
azyl a uprchlíků do rámce financování z ESF. Naše kampaň 
nazvaná „Investice do lidí, ne do dálnic“ přináší své ovoce, 
neboť podíl prostředků z ESF na investicích ze všech 
strukturálních fondů bude vyšší než v předchozím období

PODPOROVANÉ AKTIVITY:
Aktivity ESF je možno shrnout do čtyř hlavních oblastí 
působení:

 3  Tematický cíl „podpora udržitelné a kvalitní zaměstnanosti 
a mobility pracovníků“ předpokládá investice do činností 
podporujících přístup k zaměstnání, důstojnou práci, udržitelné 
začleňování na trh práce, samostatnou výdělečnou činnost 
a podnikání, rovnost mezi muži a ženami, aktivní a zdravé 
stárnutí a modernizaci institucí trhu práce.

 3  Tematický cíl „podpora sociálního začleňování a boj proti 
chudobě a jakékoli diskriminaci“ předpokládá investice do 
činností podporujících aktivní začleňování, socioekonomickou 
integraci marginalizovaných komunit, boj proti všem formám 
diskriminace, zlepšování přístupu k vysoce kvalitním službám, 
sociální podnikání a strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje.

 3  Tematický cíl „investice do vzdělávání, školení, odborné 
přípravy, dovedností a celoživotního učení“ předpokládá 
investice do činností podporujících rovný přístup ke kvalitnímu 
vzdělávání, zlepšování kvality a přístupu k terciárnímu a 
rovnocennému vzdělávání, zlepšování rovného přístupu k 

celoživotnímu učení pro všechny věkové skupiny a zvyšování 
významu systémů vzdělávání a odborné přípravy pro trh práce. 
Vůbec poprvé se zde přihlíží ke všem věkovým skupinám, od 
žáků mateřských škol až po seniory.

 3  Tematický cíl „posilování institucionální kapacity veřejných 
orgánů a zúčastněných stran a efektivní veřejné správy“ 
zaměřuje své investice na specifickou skupinu chudších 
členských států, jež potřebují podporu, aby dokázaly na 
maximum využít možnosti ESF. Opatření v rámci tohoto 
cíle zahrnují budování kapacity veřejných orgánů a dalších 
zúčastněných stran, jako jsou např. organizace působící v 
oblasti vzdělávání, boje proti diskriminaci, celoživotního učení, 
začleňování a boje proti chudobě. Konkrétnější informace 
o prioritách ESF ve svém členském státě nebo regionu 
naleznete v příslušném operačním programu ESF pro svůj 
region nebo zemi, případně se můžete obrátit na odpovědný 
řídicí orgán.

REALIZACE:
Podobně jako EFRR spadá i ESF pod společné řízení. To 
znamená, že implementaci EFS na národní nebo regionální 
úrovni provádí v závislosti na konkrétním členském státu 
příslušný řídicí orgán. Evropská komise na tuto implementaci 
pouze dohlíží.
Prostředky z ESF se přidělují většinou prostřednictvím 
grantů udělovaných na základě výzev k podávání návrhů 
vyhlašovaných odpovědným řídicím orgánem. Podpora z 
ESF může mít také podobu jiných forem financování, např. 
nepřímého financování prostřednictvím zprostředkovacích 
orgánů. Cílem této formy půjčky nebo kapitálového financování 
začínajících firem je podpora rozvoje nových sociálních 
podniků a nalezení investic pro jejich činnost.
Podrobnější informace o čerpání prostředků z ESF ve vašem 
regionu jsou k dispozici na webu vašeho regionálního nebo 
národního řídicího orgánu. Tam naleznete informace o 
dostupnosti prostředků, lhůty probíhajících projektů, příklady 
projektů a připravované výzvy ESF k podávání návrhů na 
konkrétní projekty.

ZPŮSOBILOST:
Příjemci podpory z ESF se mohou stát rozmanité orgány a 
organizace:

 3 Sociální, kulturní a vzdělávací organizace
 3  organizace zaměstnanců nebo zaměstnavatelů a také 

organizace poskytující školení, podporu pro zaměstnance 
nebo podporu pro trh práce

 3  nevládní a dobročinné organizace
 3  orgány veřejné správy a instituce místní samosprávy
 3  firmy a sdružení 

Kritéria způsobilosti jsou blíže specifikována ve výzvách k 
podávání návrhů.
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“Dosáhli jsme toho, že ESF podporuje široké spektrum 
opatření na snižování chudoby. ESF se už nezaměřuje 
pouze na přímé zásahy do trhu práce, ale také na rovné 
příležitosti a zapojení do společnosti.“                  
//  Elisabeth Schroedter
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DALŠÍ INFORMACE:

Oficiální stránky ESF:
 3  http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=cs

Informace o aktivitách ESF ve vaší zemi nebo regionu:
 3  http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=cs 

Databáze priorit ESF:
 3  http://ec.europa.eu/social/esf_projects_117/search.cfm

(A) INICIATIVA NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ (YEI)
Iniciativa YEI podporuje boj proti nezaměstnanosti 
mladých lidí podporou aktivit zaměřených na udržitelné 
začleňování mladých lidí na trh práce. Tento nástroj se 
zaměřuje zejména na regiony vykazující nejvyšší míru 
nezaměstnanosti mladých lidí a provádí se jako součást 
ESF (viz výše), avšak s odlišnými pravidly upravujícími 
způsobilost příjemců.
Skupina Zelených/ESA v Evropském parlamentu 
neúnavně bojuje za podporu ze strany EU pro ty členské 
státy a regiony, které jsou nejvíce zasaženy raketově 
narůstající mírou nezaměstnanosti mladých lidí. Již 
ve zprávě o mladých lidech v roce 2009 jsme volali 
po vyčlenění prostředků z fondů EU na zaměstnanost 
mladých lidí, k čemuž konečně došlo díky přidělení částky 
3 miliard eur z Evropského sociálního fondu a dalších 
3 miliard eur ze samostatných rozpočtových zdrojů 
na oblast zaměstnanosti mladých lidí. Při jednáních o 
způsobu implementace YEI jsme trvali na cíleném a 
integrovaném financování prostřednictvím ESF a na 
jasném zaměření na mladé lidi, kteří pomoc nejvíce 
potřebují, nikoli pouze na trh práce.

Rozpočet: 6 miliard EUR
 

PODPOROVANÉ AKTIVITY:
Všechny projekty jsou zaměřeny přímo na zlepšení 
situace mladých lidí. Především se jedná o mladé lidi, 
kteří jsou bez zaměstnání, vzdělání nebo odborné 
přípravy, včetně mladých lidí, u nichž hrozí sociální 
vyloučení, a mladých lidí z marginalizovaných komunit. 
Podporované aktivity by se měly zaměřit na zlepšování 
jejich perspektiv na trhu práce a na jejich přístup ke 
vzdělání a odborné přípravě. Kromě toho by podporované 
aktivity měly poskytovat podporu lidem, kteří předčasně 
opustili vzdělávací instituce, a podporovat sociální 

začleňování. Přesná specifikace aktivit spadajících 
do iniciativy YEI je podrobněji uvedena v operačních 
programech ESF v rámci každého členského státu nebo 
regionu, kde vzniká nárok na čerpání prostředků z této 
iniciativy.

REALIZACE:
Iniciativa YEI je integrována do přípravy programů v rámci 
ESF, což znamená, že každý členský stát nebo region, 
který má nárok čerpat prostředky z této iniciativy, musí 
nastavit podmínky čerpání YEI v příslušném operačním 
programu sjednaném s Komisí.

ZPŮSOBILOST:
Na financování z YEI mají nárok následující regiony:

 3  Regiony úrovně NUTS* 2, v nichž v roce 2012 
dosahovala míra nezaměstnanosti mladých lidí ve věku 
od 15 do 24 let více než 25 %,

 3  Regiony úrovně NUTS* 2, v nichž míra 
nezaměstnanosti mladých lidí dosahuje více než 20, 
a to % ve členských státech, kde se v roce 2012 míra 
nezaměstnanosti mladých lidí zvýšila o více než 30 %.
Příjemci prostředků z YEI mohou být všichni mladí lidé do 
25 let, kteří jsou bez zaměstnání, vzdělání nebo odborné 
přípravy, kteří pobývají v regionech oprávněných čerpat 
prostředky z této iniciativy a kteří jsou bez práce nebo 
zaměstnání, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a bez 
ohledu na to, zda jsou nebo nejsou registrováni jako 
uchazeči o práci. Členské státy se mohou dobrovolně 
rozhodnout rozšířit cílovou skupinu tak, aby zahrnovala 
mladé lidi do 30 let.

DALŠÍ INFORMACE:
Oficiální stránky ESF týkající se aktivit zaměřených na 
mladé lidi:

 3  http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=cs
Získejte více informací o proklamacích a iniciativách 
skupiny Zelených/ESA týkajících se zaměstnanosti 
mladých lidí a dalších souvisejících témat:

 3  http://www.reclaimyourfuture.eu
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“Las elevadas tasas de desempleo juvenil son totalmente 
inaceptables – para nuestra cohesión social y para el 
futuro de la UE. Hemos sido los primeros en exigir que 
se destinen fondos específicamente a la lucha contra el 
desempleo juvenil y que la UE emprenda un esfuerzo 
importante por crear puestos de trabajo para los jóvenes. 
La Iniciativa de Empleo Juvenil se ha adoptado por fin, 
con un presupuesto de 6 millones de euros. Sabemos 
que esto no es suficiente y que es necesario tomar 
medidas más ambiciosas para abordar eficazmente 
el desempleo juvenil y las desigualdades en la Unión 
Europea, sobre todo en países como España, Grecia 
y Portugal. Para los Verdes, las políticas de juventud a 
nivel de la UE deben consistir en una inversión continua 
y a largo plazo en la creación de empleos y formación de 
calidad para las personas jóvenes.”  
//  Raül Romeva i Rueda

*Společná klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) představuje 
statistický standard vypracovaný Evropskou unií jako odkaz na nižší jednotky 
jednotlivých členských států EU. Systém NUTS je složen ze tří hierarchických 
úrovní, které většinou (avšak nikoli vždy) odpovídají správnímu uspořádání 
členských států.
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(3)  FOND SOUDRŽNOSTI

Fond soudržnosti hraje významnou úlohu v odstraňování 
rozdílů v rozvoji jednotlivých členských států. Podporuje 
ty nejméně rozvinuté členské státy EU - většina z 
nich přistoupila k EU v letech 2004, 2007 a 2013 
- financováním projektů v oblasti klíčové dopravní 
infrastruktury a podporou dodržování norem v oblasti 
životního prostředí. Fond soudržnosti se řídí stejnými 
pravidly sestavování programů, řízení a monitorování jako 
EFRR a ESF.
Důležitým prvkem Fondu soudržnosti jsou nové příležitosti 
financování zaměřené na ochranu životního prostředí a 
přizpůsobení se změně klimatu: financování obnovitelných 
zdrojů energie a efektivní spotřeby pro bydlení, zlepšování 
ochrany životního prostředí a přizpůsobení se změně 
klimatu, ochrana oblastí Natura 2000 a vyloučení 
nároku na podporu u jaderných elektráren. Dalším 
pozitivním aspektem je závazek konzultovat plánování 
a implementaci s regionálními orgány, ekonomickými 
a sociálními partnery a občanskou společností a také 
zapracování práv postižených osob do plánování.

Rozpočet: 66 miliard eur

PODPOROVANÉ AKTIVITY:
FOND SOUDRŽNOSTI INVESTUJE DO 5 RŮZNÝCH PRIORIT:

 3  podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve 
všech odvětvích

 3  podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení 
rizikům a řízení rizik na základě ekosystémů

 3  zachování a ochrana životního prostředí a podpora 
účinného využívání zdrojů

 3  podpora udržitelné dopravy a odstraňování úzkých 
míst v klíčových síťových infrastrukturách

 3  zlepšování institucionální kapacity veřejných orgánů a 
zúčastněných subjektů

REALIZACE:
Fond soudržnosti implementují na národní úrovni 
příslušné řídicí orgány jednotlivých členských států.
Granty se přidělují na základě výzev k podávání návrhů.
 

ZPŮSOBILOST:

 3  Nárok na podporu z Fondu soudržnosti má každý 
členský stát, která má HDP nižší než 90 % průměru v EU. 
V období financování 2014–2020 se jedná o tyto státy: 
Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Estonsko, Kypr 
(ukončovací fáze), Lotyšsko, Litva, Řecko, Maďarsko, 
Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko a 
Slovensko.

DALŠÍ INFORMACE:
Oficiální stránky Fondu soudržnosti:

 3 http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/cohesion/
index_cs.cfm

“Podařilo se nám dosáhnout toho, že je fond zelenější. 
Je však velice důležité, aby občanská společnost, místní 
a regionální orgány používaly nástroje EU k prosazování 
zelené politiky. Fondy EU je možné využívat efektivněji, 
pokud bude jejich využívání vycházet zdola. Proto by 
mělo dojít k decentralizaci fondů a členské státy by měly 
delegovat více pravomocí a zdrojů na aktéry na místní 
úrovni! ”  //  Nikos Chrysogelos

II)   ROZVOJ VENKOVSKÝCH A POBŘEŽNÍCH OBLASTÍ
(1)   EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA (EZFRV)
EZFRV je hlavním nástrojem EU pro investice do oblasti 
venkova a zemědělství. Poskytuje venkovským oblastem 
financování celé řady různých aktivit zaměřených na 
podporu udržitelného hospodářského rozvoje, sociální a 
ekologické kvality života a na podporu zmírňování změny 
klimatu. Skupině Zelených/ESA se podařilo zabezpečit 
použití klíčových investic z Fondu pro rozvoj venkova 
na ekologicky udržitelné projekty. 30 % prostředků v 
každé zemi a regionu musí být vyčleněno na zelené 
programy, jako jsou zemědělsko-ekologické projekty 
nebo ekologické zemědělství. Bude poskytnut vyšší 
objem investic zaměřených na boj proti změně klimatu 
a na podporu biodiverzity a bude poskytována konkrétní 
podpora na vytváření krátkých dodavatelských řetězců a 
na rozvoj místních trhů.

Rozpočet: 85 miliard eur

PODPOROVANÉ AKTIVITY:
Investice z EZFRV směřují do následujících 6 prioritních 
oblastí:

 3  podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, 
lesnictví a venkovských oblastech (např. rozvoj znalostní 
základny ve venkovských oblastech, výzkum a inovace 
pro zlepšení managementu v oblasti životního prostředí, 
celoživotní vzdělávání a odborná příprava v oblasti 
zemědělství a lesnictví)

 3  zvýšení životaschopnosti a konkurenceschopnosti 
a podpora inovativních zemědělských technologií a 
udržitelného lesnictví (např. usnadňování restrukturalizace 
farem, modernizace zemědělské diverzifikace, 
usnadňování generační obnovy a příchodu farmářů 
disponujících odpovídajícími dovednostmi)

 3  podpora organizace potravinového řetězce (např. 
zpracování a prodej zemědělských výrobků, dobré životní 
podmínky zvířat a řízení rizik v zemědělství)

 3  obnova, zachování a zlepšení ekosystémů vztažených 
k zemědělství a lesnictví (např. obnova, zachování a 
zlepšení biodiverzity, včetně oblastí Natura 2000, zlepšení 
hospodaření s vodou a půdou)

 3  podpora účinného využívání zdrojů a podpora 
přechodu 
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REALIZACE: 

K nízkouhlíkovému hospodářství přizpůsobenému změně 
klimatu v zemědělství, potravinářství a lesnictví (např. 
účinné využívání vody a energie, dodávky a využívání 
obnovitelných zdrojů energie, vedlejších produktů, 
odpadů a zbytků a dalších nepotravinářských surovin, 
snižování emisí zelených skleníkových plynů a amoniaku, 
konzervace a izolace uhlíku), podpora sociálního 
začleňování, snižování chudoby a hospodářského 
rozvoje (např. diverzifikace, vytváření a rozvoj malých 
podniků, vytváření pracovních míst, dostupnost, využívání 
a kvalita informačních a komunikačních technologií, 
konkurenceschopnost primárních výrobců)
Tyto oblasti působení a typy činností jsou blíže 
specifikovány každým členským státem nebo regionem v 
programech pro rozvoj venkova. Kromě toho členské státy 
mohou jako součást své implementační strategie zakládat 
tematické podprogramy zaměřené na konkrétnější 
činnosti pro mladé farmáře, malé farmy, horské oblasti, 
krátké dodavatelské řetězce, ženy ve venkovských 
oblastech, přizpůsobení se změně klimatu a zmírňování 
jejích následků a na biodiverzitu.
Dalším významným prvkem EZFRV je přístup LEADER, 
který je nástrojem pro zřizování iniciativ místního rozvoje. 
Název LEADER je zkratkou francouzského „Liaison 
Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale“, 
což znamená „propojování akcí hospodářského rozvoje 
venkova“. 
V předchozích obdobích financování se prokázalo, že 
LEADER je úspěšný nástroj pro zapojování místních 
zúčastněných subjektů do rozvoje a implementace 
strategií místního rozvoje. V novém období financování 
2014–2020 zůstane LEADER povinnou součástí 
programů pro rozvoj venkova financovaných z prostředků 
EZFRV. Kromě toho mají do iniciativ komunitně vedeného 
místního rozvoje (CLLD) možnost investovat i ESI fondy 
(EFRR, ESF, ENRF). Bližší informace o tomto novém 
mechanismu pro místní rozvoj (CLLD) jsou uvedeny níže 
v části zabývající se územním rozvojem.
 EZFRV spadá pod společné řízení, což znamená, 
že v závislosti na konkrétním členském státu provádí 
implementaci EZFRV na národní nebo regionální 
úrovni příslušný řídicí orgán. Komise pouze dohlíží na 
implementaci a schvaluje národní a regionální strategie 
pro implementaci – tj. operační programy.
Prostředky z EZFRV se přidělují většinou prostřednictvím 
grantů na projekty udělovaných na základě výzev k 

podávání návrhů. Maximální poměr spolufinancování z 
prostředků EZFRV je následující:

 3  85 % uznatelných veřejných výdajů v méně rozvinutých 
regionech, regionech na vnější hranici EU a na menších 
ostrovech v Egejském moři.

 3  50 % uznatelných veřejných výdajů v ostatních 
regionech.

Členské státy mají možnost zvýšit podíl spolufinancování 
u investic do opatření zaměřených na ochranu klimatu a 
biodiverzity o 10 %.

ZPŮSOBILOST:
Obecně se příjemci prostředků z EFRR může stát celá 
řada nejrůznějších subjektů:

 3  instituce místní samosprávy a orgány veřejné správy
 3  sociální, kulturní a vzdělávací instituce
 3  nevládní organizace
 3  firmy, MSP a sdružení

Kritéria způsobilosti jsou blíže specifikována ve výzvách k 
podávání návrhů zveřejněných vaším řídicím orgánem.

DALŠÍ INFORMACE:
Seznam národních ministerstev zemědělství je k dispozici 
zde:

 3  http://ec.europa.eu/agriculture/use/index_en.htm
Evropská síť pro rozvoj venkova aktivně působí v oblasti 
informování o EZFRV, zapojování místních zúčastněných 
subjektů do implementace programů a v oblasti podpory 
místních akčních skupin:

 3  http://enrd.ec.europa.eu/cz/home-page_cz.cfm

(2)  EVROPSKÝ NÁMOŘNÍ A RYBÁŘSKÝ FOND (ENRF)
Cílem ENRF je podporovat přechod k udržitelnějšímu 
rybolovu v EU, poskytovat podporu na diverzifikaci 
hospodářství pobřežních komunit a financovat vytváření 
slušných pracovních míst a kvalitního života.

Rozpočet: 6,4 miliard eur

PODPOROVANÉ AKTIVITY:
Hlavní oblasti investic zahrnují udržitelný rozvoj rybolovu, 
rozvoj zemědělských aktivit, kontrolu činnosti v oblasti 
rybolovu, shromažďování dat, pomoc regionům na 
nejvzdálenějších okrajích EU, skladování a integrovanou 
námořní politiku pod společným řízením.
Dalším významným prvkem předchozího období fondů 
v oblasti rybolovu byla podpora místních akčních 
skupin v oblasti rybolovu (FLAG), jež fungovaly jako 
partnerství mezi aktéry z oblasti rybolovu a dalšími 
místními soukromými i veřejnými zúčastněnými subjekty. 
Tyto místní akční skupiny vytvářejí a realizují strategie 
vycházející zdola pro své pobřežní komunity, které se 
zaměřují na konkrétní problematické oblasti a podporují 
udržitelný rozvoj. V období 2014–2020 bude tento 
nástroj nadále existovat v rámci mechanismu komunitně 
vedeného místního rozvoje (CLLD). Bližší informace o 
CLLD jsou uvedeny níže v části zabývající se územním 
rozvojem. 

A)
  E

SI 
 FO

ND
Y

“Podařilo se nám ochránit použití klíčových investic 
z Fondu pro rozvoj venkova na ekologicky udržitelné 
projekty. 30 % prostředků v každé zemi a regionu musí 
být vyčleněno na zelené programy, jako jsou zemědělsko-
ekologické projekty nebo ekologické zemědělství. Bude 
poskytnut vyšší objem investic zaměřených na boj 
proti změně klimatu a na podporu biodiverzity a bude 
poskytována konkrétní podpora na vytváření krátkých 
dodavatelských řetězců a na rozvoj místních trhů.”                             
//  SKUPINA Zelených/ESA
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REALIZACE:

Prostředky se používají ke spolufinancování projektů 
vedle financování z národních zdrojů. Každá země obdrží 
určitý podíl z prostředků ENRF, pro něž určí řídicí orgán 
a vypracuje svůj operační program specifikující investiční 
priority, cílové skupiny a regionální cíle.

ZPŮSOBILOST:
Na finanční podporu z fondu ENRF mají všeobecně nárok 
subjekty nejrůznějších typů, jež zahrnují následující:

 3  instituce místní samosprávy a orgány veřejné správy
 3  sociální, kulturní a vzdělávací instituce,
 3  nevládní organizace
 3  firmy, MSP a sdružení

Kritéria způsobilosti jsou blíže specifikována ve výzvách k 
podávání návrhů zveřejněných vaším řídicím orgánem.

DALŠÍ INFORMACE:
Oficiální stránky:

 3  http://ec.europa.eu/fisheries/reform/emff/index_cs.htm
Síť evropských rybářských lovišť (FARNET) poskytuje 
další informace o iniciativách pro místní rozvoj v období 
2014–2020 

 3 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/cs/
taxonomy/term/472

III)  ÚZEMNÍ ROZVOJ
 (1)  UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST
V období 2014–2020 se stal udržitelný rozvoj měst novou 
prioritou politiky soudržnosti EU. Bude se zaměřovat 
zejména na integrované činnosti v městských oblastech 
nebo městských komunitách, s širší možností delegování 
odpovědnosti na městské orgány a s možností zavádění 
komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) v těchto 
oblastech. Minimálně 5 % prostředků z EFRR na každý 
členský stát bude investováno do projektů v oblasti 
integrovaného a udržitelného rozvoje měst. Kromě toho je 
možno použít doplňkových investic do konceptů rozvoje 
měst z prostředků dalších ESI fondů.

PODPOROVANÉ AKTIVITY:
Podporované aktivity v oblasti rozvoje měst odpovídají 
aktivitám uvedeným v částech věnovaných EFRR a 
ESF. Vychází se z toho, že veškeré sektorové investice 
mají určitý územní rozměr a dopady, takže je třeba, aby 
byly pečlivě naplánovány na základě integrovaného 
přístupu zohledňujícího různé aspekty života ve městech, 
tj. hospodářské, ekologické, klimatické, kulturní, 
demografické a sociální výzvy.
Novým prvkem financování z fondů EU v oblasti rozvoje 
měst jsou projekty nazvané „Inovativní akce“. Cílem 
těchto projektů je prozkoumání a demonstrování radikálně 
nových řešení dlouhodobých problémů měst. Může se 
jednat o pilotní projekty, ukázkové projekty nebo nové 
městské experimenty, jež jsou v celoevropském zájmu. 
Tyto projekty budou řízeny přímo Komisí a budou 
vybírány na základě soutěže. Komise na tento konkrétní 
nástroj vyčlení 330 milionů eur.
V rámci Evropské územní spolupráce (viz kapitola 4) 
A) IV.), bude program URBAN zaměřený na výměnu 
informací a vzdělávání nadále poskytovat městským 
orgánům příležitosti k vytváření sítí, aby měly možnost 
sdílet a vytvářet osvědčené postupy v oblasti rozvoje 
měst. Kromě toho Komise nabádá členské státy, aby 
využívaly finanční nástroje (jako např. úvěry, záruky 
nebo vlastní kapitál) při implementaci svých konceptů 
udržitelného rozvoje měst. Některé členské státy a 
regiony postupují podle této iniciativy a zřizují fondy pro 
rozvoj měst na místní úrovni.

REALIZACE:

Nové nařízení předpokládá jistý minimální stupeň delegování 
pravomocí k implementaci z řídicího orgánu na městské 
orgány. Minimálním požadavkem pro delegování pravomocí 
je rozhodnutí o výběru činností. Na základě poměrně 
dobrovolného rozhodnutí mohou delegované pravomoci 
zahrnovat také finanční řízení a kontrolu, předkládání zpráv, 
monitorování a hodnocení. Řídicí orgán a příslušný městský 
orgán se dohodnou na rozsahu delegovaných úkolů v oblasti 
řízení. Kromě toho je možné využít přístup CLLD jako jeden 
z prvků nebo stavebních kamenů v rámci širší strategie 
rozvoje měst. Cílem CLLD je vytvořit kapacitu na úrovni 
komunity a podpořit místní komunity při rozvoji integrovaných 
strategií vycházejících zdola, díky čemuž může tento přístup 
být velice užitečným nástrojem při řešení konkrétních 
problémů, jimž městské oblasti čelí. Může mít podobu např. 
projektů založených na malých sousedských komunitách, 
integrovaných projektů zaměřených na zásadní problémy ve 
městech nebo projektů na bázi jednotlivých cílových skupin

ZPŮSOBILOST:
Za definování zásad pro výběr městských oblastí, v nichž 
jsou realizovány projekty zaměřené na udržitelný rozvoj měst, 
odpovídají jednotlivé členské státy. Bližší specifikace týkající 
se investic do rozvoje měst ve vaší zemi tedy naleznete v 
příslušných národních a regionálních investičních strategiích, 
takzvaných dohodách o partnerství a operačních programech. 
Bilaterální jednání o těchto dokumentech mezi Komisí a 
jednotlivými členskými státy nebo regiony v současné době 
stále ještě probíhají. 

DALŠÍ INFORMACE:
Oficiální stránky Generálního ředitelství pro regionální politiku 
týkající se rozvoje měst:

 3  http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/urban/
index_cs.cfm1
Úplný seznam programů a iniciativ EU obsahujících městskou 
dimenzi je k dispozici zde:

 3   http://ec.europa.eu/regional_policy/urban/portal/
index_en.cfm
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(2) KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

Od začátku 90. let podporuje Evropská komise zřizování 
iniciativ pro místní rozvoj. Tento přístup umožnil místním 
zúčastněným subjektům (včetně subjektů občanské 
společnosti) přímo se zapojit do vypracování místních 
strategií zaměřených na konkrétní sociální, ekonomické 
a ekologické problémy. Tato iniciativa skutečně prokázala 
svou úspěšnost, neboť přinesla významné změny, 
podpořila rozvoj nových nápadů a umožnila místním 
komunitám převzít odpovědnost. V kontextu fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) se hlavním příkladem strategií 
místního rozvoje vytvářených z iniciativy místních 
zúčastněných subjektů stala iniciativa LEADER.
Pro nové období financování 2014–2020 přepracovala 
Komise své iniciativy pro místní rozvoj a spojila všechny 
stávající nástroje do jediného přístupu, takzvaného 
komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Ten 
má za úkol podpořit a posílit integrované přístupy a 
umožnit doplňkové financování z různých evropských 
strukturálních a investičních fondů do komplexnějších 
strategií rozvoje.

DETAILNÍ POHLED NA CLLD:
 3  metoda spolupráce zaměřená na konkrétní 

subregionální území zahrnující různé partnery na místní 
úrovni;

 3  nástroj fungující z iniciativy místních akčních skupin 
tvořených zástupci veřejných a soukromých místních 
socio-ekonomických zájmů, v nichž na úrovni rozhodování 
nepředstavují veřejné orgány, ani žádná jednotlivá 
zájmová skupina více než 49 % hlasovacích práv

 3  realizuje se prostřednictvím integrovaných a 
multisektorálních strategií místního rozvoje vycházejících 
z konkrétních oblastí

 3  je navržen s ohledem na místní potřeby a na své 
potenciální funkce, včetně těch inovativních.

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

ESI fondy pro CLLD poskytují financování nákladů na 
přípravné práce, jejichž součástí je budování kapacit, 
školení a vytváření sítí v souvislosti s přípravou strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje. Náklady na 
přípravné práce jsou způsobilé bez ohledu na to, zda 
je strategie CLLD vypracovaná místní akční skupinou 
následně vybrána pro financování její realizace.
Tyto náklady mohou zahrnovat následující:

 3  školení pro místní zúčastněné subjekty
 3  studie příslušné oblasti
 3  náklady související s vypracováním strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje
 3  administrativní náklady a
 3  podpora malých pilotních projektů.

Jakmile je určitá strategie pro místní rozvoj vybrána k 
implementaci, zahrnuje podpora z prostředků ESI fondů 
následující prvky:

 3  realizace činností v rámci strategie CLLD
 3  příprava a realizace činností spolupráce místních 

akčních skupin
 3  dlouhodobé náklady související s řízením 

implementace strategie pro komunitně vedený místní 
rozvoj

 3  animace strategie pro komunitně vedený místní 
rozvoj za účelem usnadnění výměny informací mezi 
zúčastněnými subjekty.

REALIZACE:

Využití CLLD ve vašem členském státě by mělo být 
specifikováno v příslušné dohodě o spolupráci uzavřené 
mezi členským státem a Komisí. Tato dohoda představuje 
klíčový strategický dokument pro čerpání prostředků z 
ESI fondů a jedna její část by měla popisovat příslušná 
opatření zaměřená na územní rozvoj jednotlivých oblastí 
na subregionální úrovni. Kromě toho poskytnou programy 
financování, které stanoví strategie implementace pro 
každý z ESI fondů nebo priorit, přehled o tom, jak je CLLD 
využíván pro realizaci příslušných investic.Obecně platí, 
že CLLD může být implementován v rámci programů 
přeshraniční spolupráce za předpokladu, že místní 
skupina pro rozvoj je složena ze zástupců nejméně dvou 
zemí, z nichž jedna je členským státem.

ZPŮSOBILOST:
LEADER je povinnou součástí programů EZFRV. 
Použití CLLD bohužel není povinné, pouze volitelné při 
implementaci jiných ESI fondů. Proto se mohou nároky na 
čerpání těchto prostředků v jednotlivých regionech lišit a 
je třeba je vždy ověřit v příslušném operačním programu 
vašeho regionu nebo přímou konzultací s řídicím 
orgánem.

DALŠÍ INFORMACE:
Obecné informace o CLLD poskytuje Evropská síť pro 
rozvoj venkova:

 3  http://enrd.ec.europa.eu/themes/clld/cz/clld_cz.cfm
Brána LEADER nabízí informace o iniciativách 
zaměřených na místní rozvoj ve venkovských oblastech:

 3  http://enrd.ec.europa.eu/leader/cz/leader_cz.cfm
Síť evropských rybářských lovišť (FARNET) poskytuje 
informace o místních akčních skupinách v oblasti 
rybolovu: 

 3 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/cs/node
URBAN, síť evropských odborníků na rozvoj měst 
vypracovala informace, jak provádět implementaci CLLD 
ve městech:

 3 http://urbact.eu/en/news-and-events/view-one/urbact-
news/?entryId=5131
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IV)   EVROPSKÁ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE (EÚS)

EÚS je součástí EFRR, a proto je jejím obecným cílem 
podpora hospodářské, sociální a územní soudržnosti. 
Konkrétnější cíle se liší mezi třemi různými formami 
územní spolupráce, jež jsou financovány z EÚS:

 3  přeshraniční spolupráce 
 3  nadnárodní spolupráce 
 3 meziregionální spolupráce

Udržitelný cestovní ruch, kulturní a přírodní dědictví jsou 
součástmi aktivit, u nichž se předpokládá, že budou 
posilovat růst podporující zaměstnanost v kontextu 
územních strategií. To je výsledek aktivního úsilí skupiny 
Zelených/ESA. Rovněž jsme přidali sociální začleňování 
jako jeden z cílů přeshraniční spolupráce.

Rozpočet: 8,9 miliard eur (74 % přeshraniční spolupráce, 
20 % nadnárodní spolupráce, 6 % meziregionální 
spolupráce)

PODPOROVANÉ AKTIVITY:
Podobně jako ostatní formy financování z EFRR musejí 
také programy EÚS splňovat nový požadavek tematické 
koncentrace. Nejméně 80 % prostředků z EFRR 
přidělených na programy přeshraniční a nadnárodní 
spolupráce musí být koncentrováno na nejvýše čtyři z 
následujících tematických cílů: výzkum a inovace,
informační a komunikační technologie, 
konkurenceschopnost MSP, nízkouhlíkové hospodářství, 
přizpůsobení se změně klimatu a řízení rizik, ochrana 
životního prostředí a účinné využívání zdrojů, doprava, 
zaměstnanost, sociální začleňování a boj proti 
diskriminaci, vzdělávání a odborná příprava, institucionální 
kapacita veřejných orgánů.
V oblasti meziregionální spolupráce je možné pro strategii 
spolupráce vybrat všechny tyto tematické cíle. Dalšími, 
konkrétnějšími oblastmi financování u různých typů 
územní spolupráce jsou následující:

PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE:
 3  podpora udržitelných a kvalitních pracovních míst
 3  podpora mobility pracovních sil, společné místní     

     iniciativy na podporu zaměstnanosti
 3  informační a poradenské služby a společná odborná     

     příprava

 3  podpora sociálního začleňování, boj proti chudobě a     
      diskriminaci

 3  investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení
 3  posilování institucionální kapacity orgánů veřejné 

správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy.

PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE:
 3  posilování institucionální kapacity orgánů veřejné 

správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy 
rozvojem a koordinací makroregionálních strategií a 
regionálních strategií pro jednotlivé oblasti moří a oceánů.

MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE POSILUJÍCÍ INSTITUCIONÁLNÍ
KAPACITU ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY A ZÚČASTNĚNÝCH SUBJEKTŮ A 
EFEKTIVITU VEŘEJNÉ SPRÁVY:

 3  šířením osvědčených postupů a odborných znalostí ve 
vztahu k udržitelnému rozvoji měst, včetně vazeb mezi 
městem a venkovem

 3  podporou výměny zkušeností s cílem posílit účinnost 
programů a opatření v oblasti územní spolupráce

 3  posílením faktické základny s cílem posílit účinnost 
politiky soudržnosti a dosažení tematických cílů.

REALIZACE:
EÚS se realizují na základě programů spolupráce, které 
vypracovávají jednotlivé zúčastněné členské státy. 
Účastníci určí jeden řídicí orgán odpovědný za realizaci 
programu a uveřejňování výzev. Členské státy mohou 
také jako řídicí orgán vybrat některé Evropské seskupení 
pro územní spolupráci. Evropské seskupení pro územní 
spolupráci (ESÚS) je nástroj pro spolupráci umožňující 
založit právnickou osobu, jejímž prostřednictvím mohou 
veřejné orgány poskytovat společné služby.
Členy ESÚS mohou být členské státy, regionální nebo 
místní orgány, sdružení a jakékoli další veřejné orgány. 
I když hlavní funkcí těchto subjektů je řízení a realizace 
programů územní spolupráce financovaných z fondů EU, 
jsou tyto subjekty rovněž oprávněny vykonávat činnosti v 
rámci jakéhokoli jiného financování z fondů EU nebo zcela 
bez financování z fondů EU.
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“Politika evropské územní spolupráce patří mezi ty 
nejklasičtější politiky z hlediska evropské integrace a 
Evropský parlament velkou většinou hlasů hlasoval pro 
její posílení a pro to, aby se z ní stala priorita. Proto 
jsme velice zklamáni finančními arbitrážemi, které vedly 
členské státy k tomu, aby na ni pohlížely jako na pouhou 
proměnnou, která se přizpůsobuje podle situace.” 
//  François Alfonsi
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ZPŮSOBILOST:

Tři různé typy EÚS se zaměřují na různé typy území:
 3  Přeshraniční spolupráce podporuje integrovaný 

regionální rozvoj mezi sousedními vnitrozemskými a 
námořními pohraničními regiony na úrovni NUTS 2 ve 
dvou nebo více členských státech nebo mezi sousedními 
pohraničními regiony alespoň jednoho členského státu a 
jedné třetí země na vnějších hranicích Unie, mezi nimiž 
není vzdálenost větší než 150 km.

 3  Nadnárodní spolupráce se zaměřuje na větší 
nadnárodní území zahrnující národní, regionální a místní 
partnery. Pokrývá regiony na úrovni NUTS 3 a kdykoli je to 
možné, zohledňuje makroregionální strategie a regionální 
strategie pro jednotlivé oblasti moří a oceánů.

 3  Meziregionální spolupráce pokrývá celé území EU.
 3  Přeshraniční a nadnárodní spolupráce zahrnuje 

příjemce nejméně ze dvou zúčastněných států, přičemž 
nejméně jeden musí být z členského státu EU. Určitá 
činnost může být realizována jen v jedné zemi za 
předpokladu, že byly identifikovány její přeshraniční 
nebo nadnárodní dopady a přínosy. Činnosti v rámci 
meziregionální spolupráce zahrnují příjemce nejméně ze 
tří států, přičemž nejméně dva musejí být členskými státy 
EU. Obecně se příjemci prostředků z EFRR může stát 
celá řada nejrůznějších subjektů:

 3  instituce místní samosprávy a orgány veřejné správy
 3  sociální, kulturní a vzdělávací instituce
 3 nevládní organizace
 3  firmy, MSP a sdružení

Kritéria způsobilosti jsou blíže specifikována v příslušných 
programech spolupráce a ve výzvách k podávání návrhů 
zveřejněných vaším řídicím orgánem.

DALŠÍ INFORMACE:

Oficiální stránky programů EÚS:
 3 http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/

cooperation/index_en.cfm
Seznam řídicích orgánů pro programy EÚS ve vaší zemi 
nebo regionu:

 3  http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/
authority_cs.cfm?pay=108&list=no
Výbor regionů vede registr všech současných ESÚS 
a poskytuje podporu pro jejich zakládání na platformě 
ESÚS:

 3  https://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Platform/
Pages/welcome.aspx

* Společná klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) představuje 
statistický standard vypracovaný Evropskou unií jako odkaz na nižší jednotky 
jednotlivých členských států EU. Systém NUTS je složen ze tří hierarchických 
úrovní, které většinou (avšak nikoli vždy) odpovídají správnímu uspořádání 
členských států. © auremar/Shutterstock 
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b) POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 
    A SOCIÁLNÍ POLITIKA
Členské státy EU se v současné době potýkají s celou 
řadou problémů: vysoká nezaměstnanost, ubývající 
pracovní síla, stále větší chudoba a sociální vyloučení 
a čím dál roztříštěnější trh práce. Krize potvrdila 
vzájemnou provázanost a úzké propojení evropských 
ekonomik a jejich systémů sociálního zabezpečení. 
Přímá odpovědnost za řešení hospodářsko-sociálních 
problémů sice spočívá v rukou členských států a regionů, 
nicméně je jasné, že EU k jejich řešení může do značné 
míry přispět pomocí koordinace politik, identifikace 
potřebných reforem, podpory při modernizaci systémů 
sociálního zabezpečení a investic do společností v 
evropských státech. V rámci rozpočtu EU na období 
2014–2020 je politika zaměstnanosti a sociální politika 
EU rozvržena do čtyř pilířů, které společně tvoří Iniciativu 
EU pro zaměstnanost a sociální začlenění 2014–2020: 
Evropský sociální fond (viz výše, část věnovaná politice 
soudržnosti), nový program pro zaměstnanost a sociální 
inovace (EaSI), Fond evropské pomoci nejchudším 
osobám (FEAD) a Evropský fond pro přizpůsobení se 
globalizaci (EGF).

I)  PROGRAM EU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ INOVACE (EASI)
EaSI je nový zastřešující program, který sdružuje a 
zároveň rozšiřuje tři stávající programy EU: Program 
pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS), 
Evropské služby zaměstnanosti (EURES) a Nástroj 
mikrofinancování a sociálního podnikání (MF/SE). 
Záměrem tohoto nového uspořádání je podpořit 
soudržnost politik, a tudíž i vliv programů EU na reformy 
členských států v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky 
na vnitrostátní, regionální a místní úrovni. Hlavní funkcí 
investic v rámci tohoto programu je rozvinout, ověřit a 
rozšířit průkopnické politiky zaměstnanosti a sociální 
politiky k podpoře udržitelného růstu a tvorby pracovních 
míst a zmírnění sociálních nerovností ve společnostech 
evropských států. Program EaSI je doplňkový nástroj 
k ESF, který se místo toho, aby řešil výhradě konkrétní 
regionální a vnitrostátní problémy, zaměřuje na 
financování projektů v celoevropském měřítku. V rámci 
financování mají nově výraznou úlohu činnosti spojené 
se sociálními inovacemi – za tímto účelem se každý rok 
investuje 1 014 milionů eur.

(1)  Program pro zaměstnanost a sociální solidaritu

Hlavním záměrem programu PROGRESS je prosazování 
politických reforem na základě podpory široké škály aktivit 
spojených s rozvojem, testováním a uváděním nových 
řešení stávajících socioekonomických problémů, s nimiž se 
členské státy EU potýkají. Program tak přispívá k dosažení 
cílů strategie Evropa 2020 a jejích stěžejních iniciativ 
spojených se zaměstnaností a sociální politikou.
Skupina Zelených/ESA v Evropském parlamentu 
prostřednictvím svých iniciativ zajistila, že lze z programu 
PROGRESS financovat i menší projekty a že jeho 
nejdůležitějším prvkem je i nadále sociální začlenění.

Rozpočet: 561 milionů eur

PODPOROVANÉ AKTIVITY:
K podpoře experimentů spojených se sociální politikou, 
sociálního začlenění a snižování chudoby se v rámci 
programu PROGRESS v období 2014–2020 investuje do 
těchto typů činností:

 3  Analytické (sběr důkazů, zajišťování správného a 
účinného uplatňování právních předpisů EU v členských 
státech)

 3  Vzájemné vzdělávání, osvěta a šíření informací 
(vzájemné hodnocení politik sociální ochrany a sociálního 
začlenění v různých členských státech EU, sdílení 
osvědčených postupů a zkušeností, poměřování veřejných 
služeb zaměstnanosti)

 3  Podpora klíčových nevládních organizací a sítí

REALIZACE:
Program PROGRESS řídí Generální ředitelství Evropské 
komise pro zaměstnanost a sociální věci, které přiděluje 
finanční prostředky přímo příjemcům formou výzev k 
podávání návrhů a nabídkových řízení. Komise zavádí 
tříleté pracovní programy, v nichž nastiňuje plánovanou 
podobu financování, postupy výběru, zeměpisné zaměření, 
cílovou skupinu a orientační harmonogram jejich realizace. 
Maximální míra spolufinancování je 80 % způsobilých 
nákladů na danou aktivitu. Jakákoli finanční podpora nad 
rámec tohoto stropu se poskytuje pouze za mimořádných, 
náležitě odůvodněných okolností.

ZPŮSOBILOST:
Finanční prostředky se přidělují subjektům z členských 
států EU, zemí EHP a členských států EFTA a některým 
kandidátským a potenciálním kandidátským zemím na základě 
dvoustranných dohod o jejich účasti na programech EU.

POTENCIÁLNÍMI PŘÍJEMCI FINANČNÍ PODPORY JSOU:
 3  vnitrostátní, regionální a místní orgány
 3  služby zaměstnanosti
 3  vnitrostátní statistické úřady
 3  specializované orgány stanovené právními předpisy EU
 3  sociální partneři
 3  nevládní organizace 
 3  instituce vyššího vzdělávání a výzkumné instituty
 3  odborníci na hodnocení a posuzování dopadu, média

“V rámci jednání Evropského parlamentu s Radou se 
Zeleným podařilo tento program přeorientovat primárně na 
boj proti chudobě a na sociální začleňování prostřednictvím 
sociálních experimentů. Zajistili jsme také, aby se věnovala 
zvláštní pozornost situaci mladých, zejména těch, kteří 
nejsou zaměstnaní, nestudují, ani nejsou na praxi.”  
//  Karima Delli
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DALŠÍ INFORMACE:

Oficiální stránky programu PROGRESS:
 3  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1082&langId=cs

Informace o nabídkových řízeních Evropské komise v oblasti 
zaměstnanosti, sociálních věcí a začlenění:

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

(2) EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI (EURES)
EURES je evropská síť pracovní mobility, která poskytuje 
evropským pracovníkům a uchazečům o zaměstnání 
informace o volných pracovních místech a nabízí tipy, jak 
využít výhod spojených s volným pohybem pracujících. 
Po celé Evropě je k dispozici síť více než 850 poradců 
sítě EURES. Uchazeči o zaměstnání se mohou na portále 
EURES podívat na 1,5 milionu volných pracovních míst a 
přibližně 150 000 uchazečů o práci ročně dostane díky síti 
EURES nabídku zaměstnání. Těžištěm činnosti EURES jsou 
tři tematické části:

 3  transparentní přehled volných pracovních míst, žádostí 
o práci a veškerých souvisejících informací pro uchazeče a 
zaměstnavatele

 3  rozvíjení služeb náboru a zprostředkování zaměstnání
 3  přeshraniční partnerství

V rámci tohoto systému jsou veřejným orgánům přidělovány 
prostředky za účast na programech a realizaci konkrétních 
projektů. Pro skupinu Zelených/ESA je důležité, že se 
systém EURES neomezil na pouhé stránky pro uchazeče 
o zaměstnání, ale že k jeho ústředním prvkům stále patří 
i přeshraniční partnerství, budování kapacit a podpora 
přístupu k důstojné práci.

Rozpočet: 165 milionů eur

PODPOROVANÉ AKTIVITY:
V rámci programu EURES jsou financovány tyto aktivity:

 3  vícejazyčná digitální platforma a samoobslužné nástroje 
pro vyřízení volných pracovních míst a žádostí o práci

 3  rozvoj cílených projektů mobility (na základě výzev k 
podávání návrhů) k obsazení volných míst v případě, že 
na trhu není odpovídající pracovní síla, nebo podpora 
pracovníků, kteří jsou ochotnější se stěhovat, konstatuje-li se 
jednoznačná ekonomická potřeba

 3  rozvoj přeshraničních partnerství v rámci sítě EURES 
a činnosti s nimi spojené, především poskytování 

informací, poradenství, zprostředkování práce a nábor 
přeshraničních pracovníků

 3  vzájemné vzdělávání subjektů v rámci systému 
EURES a školení poradců EURES včetně poradců pro 
přeshraniční partnerství,

 3  informační a komunikační aktivity k šíření povědomí o 
výhodách geografické a profesní mobility jako takové a o 
činnostech a službách nabízených v rámci sítě EURES.

REALIZACE:
Činnosti v rámci systému EURES řídí přímo Komise. 
Komise přijímá pracovní program na tři roky a jsou v něm 
nastíněny podporované činnosti, geografické zaměření, 
cílové skupiny a orientační harmonogram realizace 
finanční podpory. Organizace ucházející se o finanční 
podporu se musí zúčastnit nabídkového řízení nebo výzvy 
k podávání návrhů. Spolufinancování EU, na základě 
výzvy k podávání návrhů, obvykle nesmí přesahovat 95% 
úroveň celkových příslušných výdajů.

ZPŮSOBILOST:
Programu se účastní všechny členské státy a 
také Norsko, Island, Lichtenštejnsko a Švýcarsko. 
Potenciálními příjemci finanční podpory jsou:

 3  vnitrostátní, regionální a místní orgány
 3  služby zaměstnanosti
 3  organizace v rámci sociálního partnerství a jiné       

      zainteresované strany.

DALŠÍ INFORMACE:
EURES – evropský portál pracovní mobility:

 3  https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=cs
DALŠÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ZAMĚSTNÁNÍ:

 3  https://ec.europa.eu/eures/main.
jsp?acro=job&lang=cs&- catId=52&parentId=0
DALŠÍ INFORMACE PRO ČERSTVÉ ABSOLVENTY:

 3  https://ec.europa.eu/eures/main.
jsp?lang=cs&acro=job&- catId=7576&parentId=52
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“Díky novému programu EaSI jsme zajistili finanční 
podporu EU pro přeshraniční partnerství v rámci systému 
EURES! Na hranicích států je čím dál víc mobilních 
pracovníků, kteří požadují přístup na evropský trh práce. 
Evropa má za úkol informovat je o jejich právech a 
náležitě je provést džunglí různých sociálních systémů. 
EU to musí podporovat!” 
//  Elisabeth Schroedter
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3) TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES

Tvoje první práce přes EURES je nový program mobility 
práce, v rámci něhož se mladým ve věku 18–30 let a 
jejich potenciálním zaměstnavatelům nabízejí informace 
a tipy k zařazení do školicích programů či praxe v 
EU, ale také k pracovním pozicím v odvětvích, kde je 
nedostatek pracovní síly, jako jsou například informační a 
komunikační technologie.

PODPOROVANÉ AKTIVITY:
Program nabízí mladým lidem:

 3  Podporu spojenou se zprostředkováním a 
vyhledáváním pracovních míst

 3  Financování nákladů na cestu na pohovor nebo 
přestěhování kvůli získání pracovního místa

 3  Školení (jazykové, „soft skills“)
 3 Program nabízí zaměstnavatelům:
 3  Podporu při náboru
 3  Malé a střední podniky (společnosti s maximálně 

250 zaměstnanci) mohou požádat o finanční podporu 
k proplacení části nákladů na školení nově přijatých 
zaměstnanců a pomoc při jejich zapracování

REALIZACE:
Program Tvoje první práce přes EURES stojí na 
podpoře vnitrostátních služeb zaměstnanosti. Realizaci 
tohoto programu řídí vaše regionální nebo státní služba 
zaměstnanosti podílející se na programech EURES

ZPŮSOBILOST:
Programu se účastní všechny členské státy a také 
Norsko, Island, Lichtenštejnsko a Švýcarsko.
PŘÍSLUŠNÉ CÍLOVÉ SKUPINY:

 3  Mladí uchazeči o práci, kteří jsou státními příslušníky 
některého z členských států EU ve věku 18–30 let a 
legálně pobývají v některé ze zemí EU

 3  Zaměstnavatelé legálně podnikající v některé ze zemí 
EU, jež hledají pracovníky s takovým profilem, který 
nemohou ve své domovské zemi najít, a nabízejí pracovní 
smlouvu v minimální délce 6 měsíců, a to za platebních a 
pracovních podmínek, které odpovídají pracovnímu právu 
dané země.

DALŠÍ INFORMACE:

Oficiální stránky programu Tvoje první práce přes EURES:
 3  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=cs

Seznam kontaktních míst:
 3  http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?do- 

cId=10329&langId=cs

4) NÁSTROJ MIKROFINANCOVÁNÍ A SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ (MF/SE)
MF/SE je program zaměřený na poskytování poradenství 
ohledně dostupnosti mikrofinancování lidem, pro něž 
je obtížné získat půjčku pro založení mikropodniku na 
klasickém bankovním trhu. Program MF/SE za tímto 
účelem podporuje zakládání mikroúvěrových institucí 
prostřednictvím budování kapacit a prosazuje rozvoj 
trhu sociálních investic. Do roku 2016 bude společně s 
novým programem MF/SE probíhat předchozí program, 
Mikrofinancování Progress. V rámci tohoto staršího 
programu se vybraným poskytovatelům mikroúvěrů v EU 
umožňuje, aby na základě poskytnutých záruk a finanční 
podpory navýšili objem peněžních prostředků, které půjčují. 

Rozpočet: 193 milionů eur

PODPOROVANÉ AKTIVITY:
 3  zpřístupnění a lepší dostupnost mikrofinancí
 3  založení nebo rozšíření mikropodniků ohroženými 

osobami, které přišly o práci nebo jim ztráta práce hrozí, je 
pro ně obtížné se zařadit nebo znovu zařadit do trhu práce, 
jsou potenciálně vystaveny sociálnímu vyloučení nebo 
jsou sociálně vyloučeny a jsou znevýhodněny, pokud jde o 
přístup na klasický trh úvěrů

 3  začínající i rozšiřující se mikropodniky, především 
mikropodniky zaměstnávající ohrožené osoby

 3  budování institucionálních kapacit poskytovatelů 
mikroúvěrů

 3  podpora rozvoje trhu sociálních investic a usnadnění 
přístupu sociálních podniků s ročním obratem do 30 milionů 
eur nebo objemem rozvahy do 30 milionů eur, které nejsou 
podnikem kolektivního investování, k financím na základě 
zpřístupnění vlastního nebo kvazivlastního kapitálu, půjček a 
grantů do výše 500 000 eur.

REALIZACE:

V rámci programu MF/SE lze poskytnout podporu 
podnikům poskytujícím mikrofinancování a sociálním 
podnikům včetně institucionálního budování kapacit, a to 
zejména prostřednictvím finančních nástrojů a grantů. Z 
programu samotného se neposkytují přímo mikropůjčky 
jednotlivcům, nýbrž se poskytovatelům mikroúvěrů v EU 
umožňuje jejich větší zpřístupnění.
Komise zavádí tříleté pracovní programy, v nichž nastiňuje 
plánovanou podobu financování, postupy výběru, 
geografické zaměření, cílovou skupinu a orientační 
harmonogram jejich realizace.

ZPŮSOBILOST:
Programu MF/SE se mohou účastnit soukromé i veřejné 
subjekty:

 3  založené na vnitrostátní, regionální či místní úrovni 
členských států EU, zemí EHP a členských států EFTA a 
některých kandidátských a potenciálních kandidátských 
zemí na základě dvoustranných dohod o jejich účasti na 
programech EU.

 3  a za předpokladu, že tyto země poskytují mikrofinance 
osobám a mikropodnikům nebo finance sociálním 
podnikům

DALŠÍ INFORMACE:
Oficiální stránky programu MF/SE:

 3  http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=1084&langId=cs
Seznam stávajících poskytovatelů mikroúvěrů je k 
dispozici zde:

 3  http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=983&langId=cs
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II)  FOND EVROPSKÉ POMOCI NEJCHUDŠÍM OSOBÁM (FEAD)

Smyslem tohoto fondu je prohloubit sociální soudržnost 
tím, že přispěje ke zmírnění chudoby a nakonec i k 
vymýcení nejtěžších forem chudoby s největším vlivem 
na sociální vyloučení, jako je bezdomovectví, chudoba 
dětí a nedostatek potravin. Fond však nemá nahrazovat 
veřejnou politiku členských států boje proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení.
V rámci tohoto programu se zajišťují potraviny, oblečení 
a další nezbytné věci lidem v hmotné nouzi. Podpora 
se bude poskytovat na základě příspěvků do programů 
členských států k podpoře nejchudších lidí.
Fond bude podporovat také další opatření k povzbuzení 
sociálního začlenění nejchudších. Půjde o jejich 
nasměrování na sociální služby, jako jsou programy 
nabízející důstojné bydlení, programy sociální integrace 
nebo poradenství ohledně finanční gramotnosti. Kritický 
nedostatek potravin je v EU aktuální stejně jako značné 
plýtvání potravinami. Skupina Zelených/ESA hrála zcela 
zásadní roli v tom, aby program přispíval k omezení a 
prevenci plýtvání potravinami. Podpora z FEAD se nyní 
vztahuje na náklady na sběr, přepravu, skladování a 
distribuci darovaných potravin partnerských organizací 
a osvětovou činnost s tím přímo spojenou. Díky tomuto 
řešení budou potravinové banky méně závislé na pomoci 
EU a budou mít pozitivní vliv na životní prostředí.

Rozpočet: 3,5 miliard eur

PODPOROVANÉ AKTIVITY:
 3  Financování podpůrných programů členských států 

na období 2014–2020, poskytování potravin nejchudším 
lidem a oblečení a jiných nezbytných předmětů osobní 
potřeby (např. obuvi a hygienických potřeb) lidem v 
hmotné nouzi 

 3  Podpora činností spojených se sběrem, přepravou, 
skladováním a distribucí darovaných potravin s cílem 
rozšířit a zpestřit dodávky potravin nejchudším lidem, ale i 
omezit plýtvání potravinami a předcházet mu

 3  Činnost spojená se sociální integrací nejchudších lidí
 3  Pomoc příjemcům v efektivnějším využívání místních 

řetězců pro dodávání potravin

Partnerské nevládní organizace by měly brát v potaz, 
že podpora z fondu FEAD se vztahuje na tyto náklady a 
aktivity zaplacené partnerskými organizacemi:

 3  náklady na sběr, přepravu, skladování a distribuci 
darovaných potravin a osvětovou činnost s tím přímo 
spojenou,

 3  náklady na doprovodná opatření spojená s přímým 
poskytováním potravin či základní materiální pomoci nebo 
s jejich poskytováním na základě dohod o spolupráci.

REALIZACE:
Za provoz fondu FEAD odpovídají členské státy 
či regionální orgány. Peníze se přidělují cílovým 
partnerským organizacím v rámci grantů na projekty na 
základě operačních programů. Fond bude provozován 
v úzké spolupráci s organizacemi, které mají zkušenosti 
s poskytováním podpory nejchudším lidem v terénu. 
Díky tomu bude fond účinnější a bude lépe zohledňovat 
potřeby nejchudších.

ZPŮSOBILOST:
Typy subjektů, které mohou využít podpory FEAD: 

 3  veřejné orgány
 3  nevládní a dobročinné organizace
 3  organizace sociálního zabezpečení

DALŠÍ INFORMACE:
Oznámení Evropské komise:

 3  http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=cs

“Snažíme se zajišťovat, aby se Fond evropské pomoci 
nejchudším osobám dostal k těm, kteří to potřebují 
nejvíce. Podařilo se nám zpřístupnit finanční podporu 
nejen na přímé nákupy potravin, ale také na zařízení, jichž 
mohou potravinové banky využívat pro sběr a distribuci 
dalších darovaných potravin. Fond lze také využívat pro 
osvětovou činnost k oslovení potenciálních dárců potravin. 
Díky tomu budou dodávky potravin nejchudším lidem 
rozmanitější a zároveň se omezí plýtvání potravinami.” 
//  Marije Cornelissen
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“Boj s nezaměstnaností je pro Zelené prvořadá priorita. 
Hospodářská politika EU se musí podstatněji změnit, aby 
se zlepšily vyhlídky na zaměstnání, a fond EGF přitom 
může pracovníkům poskytnout individuální podporu 
při hledání nového zaměstnání, pokud se stali obětí 
hromadného propouštění. Zelení se soustřeďují na 
poskytování nových příležitostí pracovníkům, kteří přišli 
o zaměstnání, v odvětvích s potenciálem do budoucna 
místo neudržitelných odvětví, kde může docházet k dalším 
ztrátám pracovních pozic. Pokud se fond EGF využívá 
správně, měl by pracovníkům zajišťovat dovednosti a 
podporu potřebné pro sociálně spravedlivou ekologickou 
transformaci.”  //  Marije Cornelissen

III)  EVROPSKÝ FOND PRO PŘIZPŮSOBENÍ SE GLOBALIZACI (EGF)

EGF je nástroj jednorázové podpory pracovníků v EU, 
kteří přišli o zaměstnání kvůli zavírání velkých podniků 
nebo zrušení výrobních sekcí v důsledku globalizace. 
Každý rok se v takových případech vynaloží až 500 
milionů eur na pomoc formou odpovídajícího profesního 
poradenství a pomoci při hledání zaměstnání a školení.
Skupina Zelených/ESA v Evropském parlamentu do 
nařízení o fondu EGF úspěšně začlenila ustanovení, 
které přikazuje, aby podporovaná opatření byla slučitelná 
s přechodem na udržitelnou ekonomiku účinnou z 
hlediska zdrojů. Z našeho podnětu budou mít k aktivitám 
podporovaným fondem EGF přístup také osoby 
samostatně výdělečně činné a dočasní zaměstnanci najatí 
agenturami. 

Rozpočet: 500 milionů eur ročně.

PODPOROVANÉ AKTIVITY:
Z fondu EGF se financuje:

 3  pomoc při hledání práce
 3  poradenství v oblasti profesního rozvoje
 3  individuální školení a rekvalifikace
 3  mentoring
 3  podpora podnikání
 3  příspěvky na celoživotní vzdělávání a školení

Fond EGF nenahrazuje opatření sociálního zabezpečení, 
jako jsou důchody a dávky v nezaměstnanosti. Za ty nese 
odpovědnost každý členský stát.

REALIZACE:

Žádosti o podporu z fondu EGF musejí předkládat členské 
státy Evropské komisi. Podněty k podání žádosti však 
mohou přicházet od zainteresovaných subjektů v daném 
regionu, tj. postižené obce nebo regionu, příslušných 
sociálních partnerů nebo pracovníků.

ZPŮSOBILOST:
Jednotliví pracovníci mohou získat podporu 
prostřednictvím účasti v podpůrných programech 
zavedených vnitrostátní vládou s podporou fondu EGF.
Členské státy mohou dodáváním služeb financovaným 
z EGF pověřit specializované orgány, jako jsou školicí 
instituce.

DALŠÍ INFORMACE:
Seznam kontaktních osob v jednotlivých členských 
státech je k dispozici zde:

 3  http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=581&langId=cs
Komise by všechny, kteří na podporu mají nárok, chtěla 
povzbudit v podávání žádostí, a ráda tedy poskytne 
poradenství a jinou pomoc před jejich podáním. 
Evropskou Komisi můžete kontaktovat přímo na adrese:

 3  EMPL-EGF-Info@ec.europa.eu 
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c) KULTURA, VZDĚLÁVÁNÍ, MLÁDEŽ
  I)  KREATIVNÍ EVROPA

Kreativní Evropa je nový zastřešující program finanční 
podpory EU v kulturní a mediální oblasti. Navazuje na 
programy MEDIA 2007–2013 a Kultura 2007–2013, 
které nadále fungují jako dílčí programy, k nimž byla 
přidána nová meziodvětvová složka. Stěžejní motivací 
integrovanější formy programů je efektivnější podpora 
příjemců na poli kultury a tvůrčích aktivit, širší mezinárodní 
záběr, a tudíž i konkurenceschopnost. Komise tak svým 
návrhem na nový program fakticky podpořila přístup silněji 
orientovaný na trh a hospodářský růst, bez něhož by se 
zvýhodňovaly větší subjekty. Evropský parlament včetně 
skupiny Zelených/ESA jako jednoho z hlavních tahounů 
vedl při jednáních úspěšnou kampaň za širší přístup k 
dílčím programům, ochranu zájmů menších projektů a 
aktivnější podporu kulturní a jazykové rozmanitosti, které 
jsou pojímány spíše jako bohatství Evropy než překážka v 
podobě „roztříštěného trhu“.

Rozpočet: 1,462 miliard eur (56 % dílčí program MEDIA, 
31 % dílčí program Kultura, 13 % meziodvětvová složka)

PODPOROVANÉ AKTIVITY:
Obecným smyslem finanční podpory v rámci programu 
Kreativní Evropa je vytvářet evropskou přidanou hodnotu.
Tím se rozumí naplňování alespoň jednoho z těchto 
kritérií:

 3  nadnárodní charakter
 3  podporování nadnárodní spolupráce 
 3  úspory z rozsahu a kritické množství, které podpora EU 

dokáže zajistit a které násobí možnosti získávání dalších 
prostředků

 3  zajištění rovnějších podmínek v evropském kulturním a 
tvůrčím odvětví
Podpůrná opatření jsou popsána dále u jednotlivých 
dílčích programů.

PROGRAM MEDIA
Dílčí program MEDIA poskytuje podporu pro tyto aktivity:

 3  rozvoj komplexní škály školicích opatření
 3  tvorba (fáze psaní) evropských audiovizuálních děl, 

především filmů a televizních děl, a interaktivního obsahu 
jako videohry a multimédia s výrazným potenciálem 
přeshraničního uvádění

 3  činnosti zaměřené na podporu evropských 
audiovizuálních produkčních společností prostřednictvím 
podpory distribuce

 3  činnosti přispívající ke sdružování evropských a 
mezinárodních koprodukčních partnerů nebo nepřímá 
podpora audiovizuálních děl produkovaných z 
mezinárodních koprodukčních fondů 

 3  usnadnění přístupu na profesionální audiovizuální 
obchodní akce a trhy a používání internetových 
obchodních nástrojů v EU i mimo ni

 3  zakládání systémů podpory distribuce evropských filmů 
vytvořených ve více státech a mezinárodního prodeje

 3  přispívání k šíření evropských filmů po světě 

a světových filmů po Unii prostřednictvím všech 
distribučních platforem

 3  evropská síť provozovatelů kin promítající významné 
množství evropských filmů vyrobených více státy

 3  iniciativy prezentující a podporující rozmanitost 
evropských audiovizuálních děl

 3  činnosti zaměřené na propagaci filmové gramotnosti a 
prohlubování znalostí evropských audiovizuálních děl a 
zájmu diváků o tato díla

 3  průkopnické aktivity testující nové obchodní modely 
a nástroje v oblastech, které pravděpodobně ovlivní 
zavedení a využívání digitálních technologií

PROGRAM KULTURA
Dílčí program Kultura poskytuje podporu pro tyto aktivity:

 3  projekty nadnárodní spolupráce sdružující kulturní a 
tvůrčí organizace z různých zemí, které podnikají aktivity v 
jednom odvětví či napříč více odvětvími

 3  činnost evropských sítí kulturních a tvůrčích organizací 
z různých zemí

 3  činnost organizací („platforem“) s evropským posláním, 
které podporují rozvoj začínajících talentů a stimulující 
nadnárodní mobilitu kulturních a tvůrčích subjektů i šíření 
děl s potenciálem uplatňovat značný vliv na kulturní a 
kreativní odvětví s dlouhodobým efektem

 3  literární překlad a jeho další propagace
 3  zvláštní akce k většímu zviditelnění bohatosti a 

rozmanitosti evropských kultur a podnícení mezikulturního 
dialogu a vzájemného porozumění včetně kulturních 
ocenění EU, akce Evropská hlavní města kultury a 
iniciativy označení „Evropské dědictví“.

 3 Na základě těchto opatření by se měly podporovat 
především neziskové projekty.

c)
  K

UL
TU

RA
.VZ

DĚ
LÁ

VÁ
NÍ

.M
LÁ

DE
Ž

“Procházíme náročným obdobím, potýkáme se s velkými 
problémy a Evropská unie je řeší z různých hledisek 
pomocí různých strategií. Jejich součástí je i nový 
program Kreativní Evropa. K formování budoucnosti 
Evropské unie potřebujeme rozmanitou kulturu s velkým 
potenciálem sociální integrace a podporou kulturních 
subjektů a občanské společnosti.”  
//  Helga Trüpel
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MEZIODVĚTVOVÁ SLOŽKA

Tato složka programu Kreativní Evropa sestává ze dvou 
prvků: nástroj záruk a podporování nadnárodní politické 
spolupráce Účelem Záručního nástroje pro kulturní a 
kreativní odvětví je:

 3  usnadňovat přístup k financování MSP, 
mikroorganizacím a malým a středním

 3  organizacím napříč kulturními a kreativními odvětvími
 3  zlepšovat schopnost zúčastněných finančních 

zprostředkovatelů posuzovat rizika spojená s MSP, 
mikroorganizacemi a malými a středními organizacemi v 
kulturních a kreativních odvětvích a s jejich projekty, mimo 
jiné prostřednictvím technické pomoci, rozvoje znalostí a 
opatření pro vytváření sítí
Záměrem nadnárodní politické spolupráce je podpora:

 3  nadnárodní výměny zkušeností a know-how týkajících 
se nových obchodních a řídicích modelů, vzájemného 
učení se a vytváření sítí mezi organizacemi činnými v 
kulturní a kreativní oblasti a tvůrci politik v souvislosti 
s rozvojem kulturních a kreativních odvětví, případně i 
podpora vytváření digitálních sítí

 3  shromažďování údajů o trhu, studií, analýz trhu 
práce a potřebných dovedností, analýzy evropských a 
vnitrostátních kulturních politik a podpora statistických 
šetření, jež jsou založena na nástrojích a kritériích 
specifických pro jednotlivá odvětví a hodnocení, včetně 
měření všech aspektů dopadu programu

 3  platby členského poplatku Unie v Observatoři s cílem 
podporovat sběr a analýzu dat v audiovizuálním odvětví

 3  testování nových meziodvětvových obchodních 
přístupů k financování, distribuci a zpeněžování tvorby

 3  konference, semináře a politický dialog, mimo jiné 
v oblasti kulturní a mediální gramotnosti, jež případně 
podporují vytváření digitálních sítí

 3  kanceláře programu Kreativní Evropa uvedené v 
článku 16 a plnění jejich úkolů
 

REALIZACE

Program řídí přímo Evropská komise. Zveřejňuje roční 
pracovní plán, v němž nastiňuje finanční podporu všech 
tří dílčích programů v daném roce. Stanovuje přidělenou 
částku, financovaná opatření a orientační harmonogram 
realizace.

ZPŮSOBILOST:
Na finanční podporu mají všeobecně nárok tyto typy 
subjektů:

 3  Nevládní organizace
 3  Kulturní organizace
 3  Podniky
 3  Asociace

Na přímou finanční podporu z programu Kreativní Evropa 
nemají nárok jednotlivci. V případě záručního nástroje 
(jehož činnost bude zahájena až v roce 2016) jsou 
způsobilost a kritéria výběru finančních zprostředkovatelů 
a způsobilost poskytovatelů služeb budování kapacit 
nastíněny v ročním pracovním programu. Další 
podrobnosti ke způsobilosti subjektů jsou uvedeny v 
příslušných výzvách k podávání návrhů a nabídkových 
řízeních.

DALŠÍ INFORMACE:
Oficiální stránky Kreativní Evropy:

 3  http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/
index_cs.htm
Seznam všech kanceláří programu Kreativní Evropa v 
členských státech EU:

 3   http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/creative-
europe-desks_cs.htm
Všechny výzvy k podávání návrhů v rámci programu 
Kreativní Evropa jsou k dispozici zde:

 3  http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/
index_cs.htm
 

II)  ERASMUS+ (VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÁ PŘÍPRAVA, MLÁDEŽ, SPORT) 

Erasmus+ je hlavní nástroj finanční podpory Komise v 
oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu na 
období 2014–2020. Navazuje na 7 stávajících programů 
EU a díky svému integračnímu charakteru by měl 
usnadňovat organizacím i jednotlivcům účast na těchto 
programech. Erasmus+ zahrnuje širokou škálu akcí v 
těchto oblastech:

 3  vzdělávání a odborná příprava v perspektivě 
celoživotního vzdělávání včetně školního vzdělávání 
(Comenius), vysokoškolského vzdělávání (Erasmus), 
vysokoškolského vzdělávání po celém světě (Erasmus 
Mundus), odborného vzdělávání a přípravy (Leonardo da 
Vinci) a vzdělávání dospělých (Grundtvig)

 3  mládež (Mládež v akci), zejména v souvislosti s 
neformálním vzděláváním

 3  sport.
Novým nástrojem na poli vzdělávání a odborné přípravy 
je nástroj záruk za studentské půjčky. Tento nástroj se 
zaměřuje na pomoc studentům magisterského studia 
studujícím v jiné zemi prostřednictvím poskytování půjček, 
které pokrývají část nákladů. Skupina Zelených/ESA v 
Evropském parlamentu se debaty o zavedení tohoto 
nástroje aktivně účastnila s cílem zlepšit mobilitu v EU a 
zaručit studentům zvladatelné splácení vzniklého dluhu.

Rozpočet: 14,7 miliardy eur (77,5 % vzdělávání a odborná 
příprava, 10 % mládež, 3,5 % nástroj pro záruky za 
studentské půjčky, 1,9 % Jean Monnet, 1,8 % sport, 
zbytek: správa a provoz)

PODPOROVANÉ AKTIVITY:
Cíle programu se budou na poli vzdělávání a školení 
naplňovat prostřednictvím těchto aktivit: 

 3  mobilita studentů všech cyklů vysokoškolského 
vzdělávání, studentů, učňů a žáků v rámci odborného 
vzdělávání a přípravy; mobilita pracovníků v rámci zemí 
účastnících se programu

 3  strategická partnerství mezi organizacemi nebo 
institucemi podílejícími se na vzdělávání a odborné 
přípravě; partnerství mezi světem práce a vzdělávacími 
institucemi a institucemi odborné přípravy

 3  naplňování politické agendy Unie v oblasti vzdělávání 
a odborné přípravy; zavádění unijních nástrojů pro c)
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transparentnost a uznávání kvalifikace v zemích 
účastnících se programu; politický dialog s příslušnými 
evropskými zúčastněnými subjekty 

 3  prosazování výuky a výzkumu evropské integrace 
(činnosti spojené s programem Jean Monnet)

 3  V rámci dílčího programu věnovaného mládeži se 
podporují tyto činnosti:

 3  mobilita mladých lidí zapojených do neformálního 
vzdělávání mezi zeměmi účastnícími se programu a 
mobilita osob, které jsou zapojeny do práce s mládeží 
nebo do činnosti mládežnických organizací, a mobilita 
mládežnických vedoucích

 3  strategická partnerství zaměřená na rozvoj a 
uskutečňování společných iniciativ, včetně mládežnických 
iniciativ a občanských projektů

 3  podpůrné informační platformy umožňující vzájemné 
učení, práci s mládeží založenou na znalostech, virtuální 
mobilitu a výměnu osvědčených postupů

 3  naplňování politické agendy Unie v oblasti práce 
s mládeží za použití otevřené metody koordinace, 
zavádění unijních nástrojů pro transparentnost a uznávání 
kvalifikace 

 3  podpora sítí a evropských mládežnických nevládních 
organizací v celé Unii

 3  politický dialog s příslušnými evropskými zúčastněnými 
subjekty, včetně strukturovaného dialogu s mladými lidmi

 3  Evropské fórum mládeže, střediska zdrojů pro rozvoj 
práce s mládeží a síť Eurodesk
 
Aktivity na poli sportu budou následující:

 3  podpora dobrovolnické činnosti ve sportu a zároveň 
sociální začleňování prostřednictvím sportu, rovné 
příležitosti a pohybové aktivity upevňující zdraví

 3   prosazování a podpora řádné správy ve sportu a dvojí 
kariéry sportovců
V rámci nástroje záruk za studentské půjčky se poskytují 
finančním zprostředkovatelům částečné záruky pro případ 
rizik, aby se zajistila dostupnost studentských půjček za 
co nejpříznivějších podmínek.
 

REALIZACE:

Veškeré programy v rámci programu Erasmus+ řídí 
Evropská komise, která stanovuje jejich priority a cíle 
a vyhodnocuje úspěšnost. Centralizované aktivity 
v rámci Erasmu+ realizuje Výkonná agentura pro 
vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast. Ta je pověřena 
zveřejňováním výzev k podávání návrhů a analýzou 
žádostí o granty. Vzhledem ke specifickým pravomocem 
členských států ve vztahu ke vzdělávání však většinu 
programů v rámci Erasmu+ realizují vnitrostátní 
agentury, které mají blíže k příjemcům a jsou schopny 
aktivity přizpůsobit podmínkám v daném státě. Každá 
ze zúčastněných zemí jmenovala jednu agenturu, jež 
působí jako spojovací článek mezi Komisí a organizacemi 
účastnícími se programů.
Nástroj záruk za studentské půjčky bude řídit Evropský 
investiční fond a budou jej realizovat finanční 
zprostředkovatelé, jakými jsou banky, vnitrostátní 
či regionální instituce poskytující studentské půjčky 
nebo jiné přípustné finanční instituce. V každé zemi 
účastnící se programu by měl být vybrán jeden finanční 
zprostředkovatel. Další informace o fungování tohoto 
nástroje jsou k dispozici v příloze II nařízení o zavedení 
programu Erasmus+.
 

ZPŮSOBILOST:
Program Erasmus+ je otevřen všem členským státům 
EU a partnerským zemím specifikovaným v článku 24 
nařízení o zavedení programu Erasmus+. Programů 
Erasmus+ mohou využít dva typy subjektů:

 3 Jakýkoli veřejný či soukromý orgán působící na poli 
vzdělávání, školení, mládeže a sportu (včetně skupin 
mladých lidí věnujících se práci s mládeží nikoli nutně v 
rámci mládežnických organizací, označovaných také jako 
neformální skupiny mládeže)

 3  Účastníci, tj. jednotlivé osoby účastnící se programu. 
Může se jednat o studenty, praktikanty, učně, žáky, 
vzdělávající se dospělé, mladé lidi, dobrovolníky, 
profesory, učitele, školitele, lidi pracující s mládeží aj. (Z 
tohoto programu jsou vyloučeny osoby ucházející se o 
práci – na ty se vztahuje ESF.)
Podmínky účasti jednotlivců a organizací závisejí na zemi, 
v níž sídlí.

DALŠÍ INFORMACE:

Evropská komise – Generální ředitelství pro vzdělávání a 
kulturu (DG EAC)

 3  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
index_cs.htm
Evropská komise – Výkonná agentura pro vzdělávání, 
kulturu a audiovizuální oblast (EACEA)

 3  http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
Seznam všech vnitrostátních agentur

 3   http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
national-agencies_cs.htm 
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III)  EVROPA PRO OBČANY

Program Evropa pro občany má dva ústřední cíle: 
1) evropská paměť prostřednictvím podněcování k 
diskusím, reflexi a navazování kontaktů v souvislosti s 
historií, identitou a cíli Evropské unie a 
2) demokratická angažovanost a zapojení občanů díky 
podporování lepšího porozumění tvorbě politik EU a 
dalšímu rozvoji příležitostí pro zapojení na úrovni EU. 
Kromě těchto stěžejních cílů se v rámci programu 
podporují horizontální aktivity zaměřené na analýzu, 
šíření a uplatňování výsledků projektů. Skupina Zelených/
ESA aktivně vedla tažení za rozšíření programu Evropa 
pro občany. Máme totiž za to, že hraje významnou roli 
v souvislosti s demokratičtější a angažovanější EU. 
Omezení rozpočtu a rozsahu aktivit v rámci programu ve 
stávajícím období je promarněná příležitost. Dle našeho 
názoru je dostupný rozpočet příliš malý na to, jak ohromný 
potenciál tento typ podpory Komise má.

Rozpočet: 186 milionů eur

PODPOROVANÉ AKTIVITY:
1. Granty na činnost zajišťující finanční podporu projektů 
s časově omezeným trváním, v jehož průběhu se realizují 
konkrétní navržené činnosti. Veškeré činnosti financované 
na základě tohoto programu musejí mít evropský rozměr a 
musejí se realizovat na nadnárodní úrovni.
V rámci dílčího programu spojeného s evropskou pamětí 
se podporují činnosti, které podněcují k reflexi evropské 
kulturní rozmanitosti a společných hodnot. Financují se 
projekty věnované příčinám vzniku totalitních režimů v 
novodobých evropských dějinách (zejména nacismu, 
který stál za holokaustem, fašismu, stalinismu a totalitních 
komunistických režimů) a připomínající oběti jejich zločinů. 
Těžištěm projektů mohou být i jiné rozhodující momenty a 
milníky nedávné evropské historie. Upřednostní se přitom 
koncepce propagující toleranci, mezikulturní dialog a 
usmíření založené na vzájemném porozumění. Z dílčího 
programu demokratické angažovanosti a zapojení občanů 
se financují tyto typy činnosti:
Partnerská spolupráce měst, která sdružuje občany 

 3  Sítě měst, která dlouhodoběji spolupracují na 
společných tématech

 3  Projekty občanské společnosti sdružující občany 
v rámci činností přímo souvisejících s politikami EU a 
nabízející příležitost k účasti na procesu tvorby politik EU

2. Granty na provoz zajišťují finanční podporu pro 
pravidelnou práci a činnost určité organizace.

 3  V souvislosti s evropskou pamětí mají na granty 
na provoz nárok organizace zabývající se příčinami 
totalitních režimů v novodobých evropských dějinách i 
jinými rozhodujícími momenty a milníky nedávné evropské 
historie.

 3  V souvislosti s demokratickou angažovaností a 
zapojením občanů mohou získat grant na provoz 
organizace zaměřené na účast občanů v demokratickém 
životě EU od místní úrovně demokracie po podněcování 
občanů k tomu, aby se plně podíleli na politikách EU.

REALIZACE:
Program a většinu aktivit centrálně řídí Výkonná agentura 
pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast při Komisi. 
Finanční prostředky se v rámci programu Evropa pro 
občany přidělují na základě grantových smluv a smluv 
na veřejné zakázky. Komise zveřejňuje roční pracovní 
programy, v souvislosti s nimiž se uvádějí podrobnější 
informace k cílům, způsobu realizace, rozsahu finančního 
plánu, míře spolufinancování, popis podporovaných aktivit 
a orientační harmonogram realizace.

ZPŮSOBILOST:
Finanční podpora spojená s tímto programem je k 
dispozici všem subjektům prosazujícím evropské 
občanství a integraci, zejména:

 3  místním a regionálním orgánům
 3  organizacím občanské společnosti v oblastech kultury, 

mládeže a vzdělávání
 3  výzkumným institucím

DALŠÍ INFORMACE:
Oficiální stránky programu:

 3  http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
Kontaktní místa Evropy pro občany v jednotlivých 
členských státech:

 3  http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-
citizens-programme/the-europe-for-citizens-programme-in-
the-member-states/index_en.htm
 

“Tento program je nesmírně cenný, protože 
umožňuje občanům zapojit se bez ohledu na hranice 
států a hrát aktivní roli v budování integrované 
Evropy. Podporuje toleranci, mezikulturní dialog a 
skutečné evropské občanství.”  // Helga Trüpel
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IV)  ERASMUS PRO MLADÉ PODNIKATELE

EU otevírá v období 2014–2020 nový nástroj finanční 
podpory pro konkurenceschopnost podniků s důrazem 
na malé a střední podniky, COSME (Competitiveness of 
Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises). K 
jedné z jeho částí, podpoře podnikatelů, patří iniciativa, 
která mladým podnikatelům finančně pomáhá v učení se 
od zkušených hostitelských podnikatelů, kteří provozují 
malý podnik, v rámci zahraničního pobytu Erasmus. 
Program by měl být ku prospěchu všech a výměna by 
měla být výhodná pro obě strany: mladý podnikatel má 
příležitost získat znalosti potřebné k provozu malé firmy a 
pro hostitelského podnikatele to znamená nové vyhlídky, 
potenciální zahraniční partnery a znalost nových trhů v 
jeho odvětví.

PODPOROVANÉ AKTIVITY:
Mladý podnikatel se může věnovat například těmto 
aktivitám:

 3  sledování zkušeného hostitelského podnikatele, 
průzkum trhu a rozvíjení nových podnikatelských 
příležitostí

 3  rozvoj projektů
 3  nový náhled na stávající provoz podniku
 3  porozumění financování MSP
 3  náhled na strategie značky, prodej a marketing     

     společnosti hostitelského podnikatele
 3  práce na konkrétních projektech v alespoň jedné z     

     uvedených oblastí

REALIZACE:

K realizaci programu přispívají zprostředkovatelské 
organizace, které mají za úkol zajistit kontakt mladých 
podnikatelů a hostitelských podnikatelů. Na jejich práci 
dohlíží kancelář podpory programu Erasmus pro mladé 
podnikatele, která zajišťuje konzistentní praxi na evropské 
úrovni. Žádosti o účast v programu by se měly ideálně 
zasílat zprostředkovatelské organizaci ve vašem regionu 
nebo zemi původu.
 
ZPŮSOBILOST:
Programu se mohou účastnit všichni začínající 
podnikatelé, kteří chtějí začít podnikat a mají 
životaschopný podnikatelský záměr. Můžete tedy ještě 
být ve fázi plánování nebo jste už třeba podnikat začali, 
ale nepůsobíte déle než tři roky. Účastníci také musejí 
prokázat solidní vzdělání a profesní zázemí. Program 
je otevřen pro všechna odvětví. Hostitelští podnikatelé 
musí být úspěšní zkušení podnikatelé nebo osoby přímo 
působící na úrovni vedení podnikatelských aktivit MSP. 
Hostitelští podnikatelé musejí projevit své odhodlání 
přispívat k rozvoji znalostí a dovedností začínajícího 
podnikatele.
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DALŠÍ INFORMACE:

Oficiální stránky programu:
 3 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/national-

agencies_cs.htm
Své místní kontaktní místo najdete na této adrese:

 3  http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.
php?cid=5#.Ut5-D6VZAy4
Úspěšní účastníci:

 3  http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.
php?cid=9#.Ut6CQqVZAy4 
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D)  OBČANSKÁ PRÁVA, SPRAVEDLNOST, BEZPEČNOST
  I)  PROGRAM PRÁVA, ROVNOST A OBČANSTVÍ

Nový program Práva, rovnost a občanství sjednocuje 
předchozí programy EU Základní práva a občanství, 
Daphne III a části programu PROGRESS „boj proti 
diskriminaci“ a „rovnost mužů a žen“. Jeho záměrem je 
prosazovat práva evropských občanů, zásady rovnosti 
mužů a žen a ochranu před veškerými podobami 
diskriminace. Hlavním cílem tohoto programu je 
zlepšování povědomí o právu EU a o právech, hodnotách 
a zásadách, na nichž je Unie založena.
Skupina Zelených/ESA v Evropském parlamentu se 
aktivně zasadila o výraznou úlohu opatření k prevenci 
a potírání veškerých forem násilí na ženách, dětech a 
mladých, násilí založeného na pohlaví a k ochraně obětí 
těchto forem násilí.

Rozpočet: 439 milionů eur

PODPOROVANÉ AKTIVITY:
Z programu se budou financovat tyto aktivity:

 3  analytické činnosti: shromažďování údajů a statistik, 
studie, výzkum, analýzy a průzkumy, hodnocení, příprava 
a publikace pokynů, zpráv a vzdělávacích materiálů, 
workshopy, semináře, setkání odborníků a konference

 3  vzdělávací činnosti, jako jsou výměny zaměstnanců, 
workshopy, semináře, školicí programy pro školitele a 
rozvíjení internetových nebo jiných vzdělávacích modulů

 3  vzájemná výměna zkušeností, spolupráce, zvyšování 
povědomí a šíření informací, jako je například identifikace 
a výměna osvědčených postupů, inovativních přístupů 
a zkušeností, organizace vzájemného hodnocení a 
vzájemné výměny zkušeností, pořádání konferencí, 
seminářů, mediálních kampaní, informačních kampaní

 3  podpora hlavních aktérů, jejichž činnosti přispívají k 
provádění cílů programu, jako je podpora nevládních 
organizací při provádění akcí s evropskou přidanou 
hodnotou, podpora klíčových evropských aktérů, sítí na 
evropské úrovni a harmonizovaných služeb se sociální 
hodnotou, podpora členských států při provádění 
práva a politik Unie a podpora činnosti sítí na evropské 
úrovni mezi specializovanými orgány a subjekty, jakož i 
celostátními, regionálními a místními orgány a nevládními 
organizacemi
 

REALIZACE:

Program řídí přímo Evropská komise. Komise zveřejňuje 
roční pracovní plány, v nichž podrobněji nastiňuje 
financování, přidělenou částku, financovaná opatření 
a orientační harmonogram realizace. O přidělování 
finančních prostředků rozhoduje Komise na základě 
výzvy k podávání žádostí o granty na činnosti či granty na 
provoz.

ZPŮSOBILOST:
Program je otevřen všem členským státům EU a dalším 
partnerským zemím blíže specifikovaným v článku 6 
nařízení o zavedení programu Práva, rovnost a občanství.
Typy subjektů, které mohou využít podpory na základě 
programů:

 3  Veřejné orgány
 3  Nevládní organizace a občanská společnost
 3  Subjekty orientované na zisk mají přístup do programu    

     pouze ve spojení s neziskovou nebo veřejnou    
     organizací.
Další podrobnosti ke způsobilosti subjektů jsou k dispozici 
v příslušných výzvách k podávání návrhů a nabídkových 
řízeních.

DALŠÍ INFORMACE:
Oficiální stránky Generálního ředitelství pro spravedlnost:

 3  http://ec.europa.eu/justice/
Informace k aktuálním nabídkovým řízením:

 3  http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/
index_en.htm
Informace k aktuálním výzvám k podávání návrhů:

 3  http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/
index_en.htm 
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“Je důležité rozvíjet a naplňovat hodnoty a právní předpisy 
EU na nejnižší úrovni. Kromě pokračující zásadní práce 
spojené s domácím násilím a přispívání k prosazování 
rovnosti je nyní součástí tohoto programu i prosazování 
práv dětí a povědomí o ochraně údajů. Nenechte tyto 
peníze ležet ladem.”  //  Jean Lambert
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II)  PROGRAM SPRAVEDLNOST

Hlavním cílem programu Spravedlnost je poskytovat 
podporu při vytváření skutečného evropského prostoru 
spravedlnosti na základě vzájemné důvěry. V rámci 
programu se podporuje konkrétněji justiční spolupráce v 
občanských a trestních věcech, školení soudců, státních 
zástupců a jiných právních specialistů a financují se 
opatření EU k řešení problémů spojených s drogami. 
Program tak přispívá ke skutečnému důslednému 
uplatňování právních předpisů EU v oblasti občanského 
a trestního práva, které zahrnuje například procesní 
práva a práva obětí. Program Spravedlnost slučuje tři 
stávající programy v aktuálním období finanční podpory: 
Civilní soudnictví, Trestní soudnictví a Drogová prevence 
a informovanost o drogách. Skupina Zelených/ESA v 
Evropském parlamentu dokázala při jednání zajistit, aby 
v rámci realizace programu měla důležitou roli základní 
práva.

Rozpočet: 377 milionů eur

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

 3  analytické činnosti, jako je shromažďování údajů a 
statistik, studie, výzkum, analýzy a průzkumy, hodnocení, 
příprava a publikace pokynů, zpráv a vzdělávacích 
materiálů, workshopy, semináře, setkání odborníků a 
konference

 3  vzdělávací činnosti, jako jsou například výměny 
zaměstnanců, workshopy, semináře, školicí programy pro 
školitele a rozvíjení internetových a dalších vzdělávacích 
modulů

 3  vzájemná výměna zkušeností, spolupráce, zvyšování 
povědomí a šíření informací, jako je například identifikace 
a výměna osvědčených postupů, inovativních přístupů 
a zkušeností, organizace vzájemného hodnocení a 
vzájemné výměny zkušeností, pořádání konferencí, 
seminářů, mediálních kampaní, informačních kampaní; 
kompilace a publikace materiálů pro šíření informací 
i výsledků tohoto programu; rozvíjení, provozování a 
údržba systémů a nástrojů využívajících informační a 
komunikační technologie

 3  podpora hlavních aktérů, jejichž činnosti přispívají k 
provádění cílů programu, jako např. podpora členských 
států při provádění práva a politik Unie; podpora klíčových 
evropských aktérů a sítí na evropské úrovni; vytváření 
sítí na evropské úrovni mezi specializovanými orgány 
a organizacemi, vnitrostátními, regionálními a místními 
orgány a nevládními organizacemi

REALIZACE:

Program řídí přímo Evropská komise. Komise zveřejňuje 
roční pracovní plány, v nichž podrobněji nastiňuje 
financování, přidělenou částku, financovaná opatření 
a orientační harmonogram realizace. O přidělování 
finančních prostředků rozhoduje Komise na základě výzvy 
k podávání návrhů, která se zveřejňuje každý rok.

ZPŮSOBILOST:
Program je otevřen všem členským státům EU a dalším 
partnerským zemím blíže specifikovaným v článku 7 
nařízení o zavedení programu Spravedlnost.
Typy subjektů, které mohou využít podpory na základě 
programů:

 3  Vnitrostátní, regionální a místní orgány
 3  Veřejné orgány
 3  Nevládní organizace
 3  Ziskové subjekty mají přístup do programu pouze ve 

spojení s neziskovou nebo veřejnou organizací.
Další podrobnosti ke způsobilosti subjektů jsou k dispozici 
v příslušných výzvách k podávání návrhů a nabídkových 
řízeních.
 

DALŠÍ INFORMACE:
Oficiální stránky Generálního ředitelství pro spravedlnost:

 3  http://ec.europa.eu/justice/

Informace k aktuálním nabídkovým řízením:
 3  http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/

index_en.htm

Informace k aktuálním výzvám k podávání návrhů:
 3  http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/

index_en.htm
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II)   AZYLOVÝ A MIGRAČNÍ FOND

V okamžiku zveřejnění této příručky se ještě jednalo 
o několika podrobnostech k tomuto fondu. Informace 
uvedené v této části jsou proto předběžné.
Azylový a migrační fond je nový program, který sdružuje 
aktivity, na něž se nyní vztahují zvláštní fondy, konkrétně 
Evropský uprchlický fond, Evropský fond pro integraci 
státních příslušníků třetích zemí a Evropský návratový 
fond. Jeho nová podoba má přispívat k lepšímu sladění 
výdajů EU v oblasti přistěhovalectví a zjednodušení 
realizace finanční podpory.
Fond je zaměřen na různé oblasti politiky přistěhovalectví 
EU a jeho součástí je podpora opatření spojených s azyly, 
legálním přistěhovalectvím, integrací příslušníků třetích 
zemí a repatriací. 
Kromě kritického postoje k určitým opatřením v rámci 
Azylového a migračního fondu skupina Zelených/ESA 
v Evropském parlamentu dosáhla v jednáních určitých 
úspěchů: Podařilo se nám do programu začlenit závazek 
spjatý se znovuusídlením a přemisťováním. Prokazujeme 
tak solidaritu a pomáháme uprchlíkům, jejichž život, 
svoboda a práva jsou v ohrožení. Podařilo se nám zajistit 
finanční podporu z Azylového a migračního fondu pro 
nevládní organizace. Dalším důležitým prvkem programu 
je konsolidovanější definice ukazatelů realizace a 
hodnocení programu. Tak se zajistí lepší dodržování 
pokynů k finanční podpoře EU členskými státy.

Rozpočet: 3 869 milionů eur

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

Vnitrostátní programy:
 3  Přijímací a azylové systémy
 3  Schopnost členských států rozvíjet, monitorovat a     

     hodnotit svou azylovou politiku
 3  Znovuusídlení a přemisťování
 3  Přistěhovalectví a opatření před odjezdem
 3  Integrační opatření na místní a regionální úrovni
 3  Doprovodná opatření při řízeních o repatriaci osob
 3  Repatriační opatření
 3  Praktická spolupráce a opatření na budování kapacit
 3 Mimořádná pomoc v případě naléhavých a zvláštních     

    potřeb

Podpora Evropské migrační sítě zaměřená na:
 3  shromažďování a výměnu aktuálních, objektivních,     

     spolehlivých a srovnatelných údajů a informací
 3  provádění analýzy údajů a informací
 3  vypracovávání a zveřejňování pravidelných zpráv o     

     situaci v oblasti migrace a azylu
 3  poskytování asistence široké veřejnosti kvůli 

objektivním a nestranným informacím ohledně migrace a 
azylu

REALIZACE:
Fond realizují podle možností vnitrostátní programy 
členských států EU. V takovém případě jsou přidělováním 
grantů způsobilým příjemcům pověřeny členské státy 
či regionální orgány. Chceme povzbudit nevládní 
organizace, aby se aktivně zapojily do vypracovávání 
těchto programů a podněcovaly členské státy, aby 
přikládaly větší význam podpoře a integraci uprchlíků.
Určité nadnárodní a především průkopnické projekty 
a podporu nestátním subjektům a propagaci akcí a 
studií řídí přímo Komise. Další část rozpočtu se provádí 
prostřednictvím Evropské migrační sítě.

ZPŮSOBILOST:

Program je otevřen všem členským státům EU a dalším 
partnerským zemím blíže specifikovaným v článku 7 
nařízení o zavedení programu Spravedlnost.
Typy subjektů, které mohou využít podpory na základě 
programů:

 3  Vnitrostátní, regionální a místní orgány
 3  Veřejné orgány
 3  Nevládní organizace
 3  Ziskové orgány a subjekty mají přístup do programu 

pouze ve spojení s neziskovou nebo veřejnou organizací.
Další podrobnosti ke způsobilosti subjektů jsou k 
dispozici v příslušných výzvách k podávání návrhů a 
nabídkových řízeních.

DALŠÍ INFORMACE:
Oficiální stránky programů v oblasti Vnitřní věci:

 3 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/
Informace ke všem aktuálním výzvám k podávání návrhů 
Generálního ředitelství pro vnitřní věci:

 3 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/
calls-for-proposals/index_en.htm#/c_
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e)  LIFE – PROGRAM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A        
OBLAST KLIMATU

Obecným cílem programu LIFE je ochrana přírody a 
přispívání k udržitelnému rozvoji. Nový program na 
období 2014–2020 je rozdělen na dva dílčí programy: 
životní prostředí a klima. Dílčí program zaměřený na 
životní prostředí má tři prioritní oblasti: životní prostředí a 
účinné využívání zdrojů, příroda a biodiverzita a správa 
a informace v oblasti životního prostředí. Dílčí program 
věnovaný klimatu sestává ze tří priorit: přizpůsobování 
se změně klimatu, její zmírňování a správa a informace 
v oblasti klimatu. Skupina Zelených/ESA se aktivně 
účastnila jednání o tomto programu a považujeme 
za úspěch, že se nám podařilo prosadit, že výběr 
financovaných projektů bude založen na přínosech, 
nikoli na částkách přidělených jednotlivým státům. To 
umožní efektivnější využití peněz EU na projekty s 
nejrelevantnějšími výsledky v oblasti ochrany životního 
prostředí, přizpůsobování se změně klimatu a jejího 
zmírňování. Kromě toho projekty spojené s biodiverzitou 
získají vyšší objem financování od Komise, takže bude 
snadnější realizovat tento typ projektů, pro nějž bylo 
obtížné získat další finanční podporu. Integrované 
projekty budou prosazovat užší spolupráci orgánů a 
podporovat integrovanou činnost.

Rozpočet: 3,4 miliard eur (životní prostředí: 2,6 miliard 
eur, klima: 0,8 miliard eur)

PODPOROVANÉ AKTIVITY:
Z dílčího programu pro životní prostředí se podporují 
projekty v těchto oblastech:

 3  příroda a biodiverzita 
 3  voda a mořské prostředí 
 3  odpad
 3  účinné využívání zdrojů včetně půdy a lesů, ekologické  

     a cirkulární hospodářství
 3  životní prostředí a zdraví včetně chemických látek a     

      hluku
 3  kvalita ovzduší a emise včetně správy a informací v     

      oblasti městského prostředí
Z dílčího programu pro klima se podporují projekty v 
těchto oblastech: 

 3  provádění a příprava politiky a právních předpisů Unie  
     a začleňování činností ve všech oblastech politiky

 3  zlepšování znalostní základny a uplatňování těchto    
      znalostí v praxi

 3  příprava a provádění integrovaných strategií a akčních  
      plánů

 3  příprava a demonstrace inovativních technologií, 
systémů, metod a nástrojů vhodných k tomu, aby byly 
napodobovány, přenášeny nebo začleňovány

REALIZACE:
Rozpočet dílčího programu pro životní prostředí bude v 
první fázi (2014–2017) vyčleněn na projekty s ohledem 
na částky přidělené jednotlivým státům a ve druhé fázi 
(2018–2020) budou projekty podporovány na základě 
přínosů. Při výběrů projektů v rámci dílčího programu pro 
klima jsou po celé období rozhodující přínosy.
Nejméně 81 % rozpočtu programu LIFE se bude 
realizovat prostřednictvím grantů na projekty. Zbytek bude 
přidělen v případě neziskových organizací formou grantů 
na provoz a u studií a jiných služeb v podobě veřejných 
zakázek. Další informace k rozdělování finančních 
prostředků na jednotlivé prioritní oblasti a různé typy 
podpory v rámci každého dílčího programu zveřejňuje 
Komise ve víceletém pracovním programu.

ZPŮSOBILOST:
Programu LIFE se účastní všechny členské státy. Podpora 
aktivit mimo EU je jinak možná za určitých podmínek:

 3  činnost mimo EU je nezbytná k dosažení cílů Unie v 
oblasti životního prostředí a klimatu

 3  zajišťuje účinnost zásahů prováděných na územích 
členských států a příjemce koordinující daný projekt má 
sídlo v Unii
Finanční podpora v rámci programu LIFE je určena 
soukromým i veřejným orgánům.

DALŠÍ INFORMACE:
Oficiální stránky programu LIFE:

 3  http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
Činnosti v rámci programu LIFE ve vašem členském státě:

 3  http://ec.europa.eu/environment/life/countries/index.
htm

“LIFE je velmi úspěšný evropský program a je důležitou 
součástí našeho společného úsilí k ochraně a uchovávání 
zdravého životního prostředí pro nadcházející generace. 
Vzhledem ke změně klimatu ohrožující naše domovy a 
živobytí je záměrem nového programu LIFE pomáhat 
komunitám v zapojení do projektů přizpůsobení, abychom 
předcházeli nejzávažnějším důsledkům silných srážek a 
častých bouřek, které již zažíváme kvůli nedostatečnému 
odhodlání této generace bojovat se změnou klimatu.”            
//  Margrete Auken
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“Máme zdrcující vědecké důkazy hovořící o tom, že 
nedostatečná opatření v oblasti životního prostředí a 
biodiverzity budou mít za následek nesmírné ztráty pro 
ekonomiku Evropy a celého světa (7 % světového HDP, 
pokud nezvrátíme ztrátu biodiverzity). Navzdory malému 
rozpočtu se nástroj LIFE ukázal jako velmi účinný finanční 
mechanismus EU v podpoře uplatňování směrnic EU o 
ochraně ptáků a o ochraně jejich prostředí včetně sítě 
Natura 2000. Je nanejvýš důležité, aby k těmto finančním 
prostředkům měly přístup místní orgány a nevládní 
organizace.” //  Sandrine Bélier
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f) NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ EVROPY –
    ENERGETIKA, DOPRAVA A ŠIROKOPÁSMOVÉ SÍTĚ

Nástroj pro propojení Evropy je nový zastřešující program 
určený pro investice EU do projektů v oblasti energetiky, 
dopravy a širokopásmových sítí společného evropského 
zájmu. Program sdružuje tato tři odvětví, aby se lépe 
využívalo synergií financovaných projektů.

Rozpočet: 50 miliard eur (31,7 miliard eur na dopravní 
infrastrukturu, 9,1 miliard eur na energetické sítě, 9,2 
miliard eur na širokopásmové sítě)

PODPOROVANÉ AKTIVITY:
Investice do dopravní infrastruktury:

 3  odstranění úzkých míst a doplnění chybějících spojení
 3  zajištění dlouhodobě udržitelné a účinné dopravy
 3  optimalizace integrace a propojení druhů dopravy a   

     zlepšení interoperability dopravních služeb

Investice do energetiky:
 3  zvýšení konkurenceschopnosti posilováním další     

      přeshraniční integrace vnitřního trhu s energií 
 3  přeshraniční interoperabilita elektrické a plynárenské     

      sítě
 3  zvýšení bezpečnosti dodávek energie v rámci Unie
 3  zapojení energie z obnovitelných zdrojů do přenosové  

     soustavy a rozvoj sítí pro přepravu oxidu uhličitého
 3  Investice do širokopásmových sítí:
 3  instalace rychlých a ultrarychlých širokopásmových sítí
 3  zavedení přeshraničního přístupu k interoperabilní      

     digitální infrastruktuře veřejné služby
 

REALIZACE:

Komise přijímá roční a víceleté pracovní programy pro 
každé z odvětví dopravy, telekomunikací a energetiky 
a stanoví v nich, jaké formy finanční podpory se pro 
přidělení prostředků z rozpočtu uplatní. Peníze se přidělují 
na základě grantů, veřejných zakázek a finančních 
nástrojů.

ZPŮSOBILOST:
Návrhy předkládá členský stát nebo více členských 
států nebo – se souhlasem dotčených členských států – 
mezinárodní organizace, společné podniky nebo veřejné 
či soukromé podniky či subjekty zřízené v členských 
státech.

DALŠÍ INFORMACE:
Informace o Nástroji pro propojení Evropy v oblasti 
energetiky:

 3  http://ec.europa.eu/energy/mff/facility/connecting_
europe_en.htm
Informace o Nástroji pro propojení Evropy v oblasti 
dopravy:

 3  http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/
Informace o Nástroji pro propojení Evropy v oblasti 
širokopásmových sítí:

 3  http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-
europe-facility

“Nástroj pro propojení Evropy představuje 
společně se strukturálními fondy možnost urychlit 
investice do větrné a solární energie v Evropě a 
propojit tyto „zelené“ energie napříč hranicemi 
jednotlivých členských států.” //  Claude Turmes

“Koncepce Nástroje pro propojení Evropy je správná: Evropa se musí rozrůstat společně, zejména pokud jde o ekologicky 
odolnou železniční síť. Dopravní politika se však v prvé řadě soustředí na stavbu megalomanských projektů, které spolykají 
ohromné množství peněz a času a brání skutečně společnému růstu Evropy. Evropská železniční síť je velmi roztříštěná a 
mezery najdeme přesně v místech hranic států. Nejvyšší prioritou je tedy vyplnit tato chybějící přeshraniční spojení, která 
vznikla v důsledku válečné a poválečné politiky, a zaměřit se na opatření k omezení hluku v železniční dopravě.“ 
//  Michael Cramer
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g) NÁSTROJE POMOCI V MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH
  i) MECHANISMUS CIVILNÍ OCHRANY UNIE

Mechanismus civilní ochrany Unie je nástroj EU pro 
podporu efektivnějších systémů prevence a řešení 
přírodních i člověkem způsobených katastrof. Podporuje 
vzájemnou koordinaci členských států a koordinaci s EU 
k dosažení vysoké úrovně ochrany před katastrofami tak, 
aby se zvýšila připravenost na úrovni členských států 
a na úrovni Unie v rámci odezvy na katastrofy a aby se 
usnadnila rychlá a účinná odezva v případě katastrof. Pro 
místní orgány je tento nástroj zajímavý z hlediska opatření 
zaměřených na připravenost a prevenci katastrof.

Rozpočet: 368 milionů eur

PODPOROVANÉ AKTIVITY:
Z mechanismu Unie se podporují činnosti v těchto 
oblastech:

 3  Opatření v oblasti prevence
 3  Zvládání rizik
 3  Činnosti Komise a členských států v oblasti      

     připravenosti
 3  Zřízení střediska pro koordinaci odezvy na mimořádné 

události, které zajišťuje nepřetržitou provozní kapacitu a 
slouží členským státům a Komisi 

 3  Evropská kapacita pro odezvu na mimořádné události 
jakožto dobrovolný soubor předem vyčleněných kapacit 
členských států pro odezvu

 3  Plánování operací 
 3  Řešení nedostatků v kapacitách pro odezvu 
 3  Odborná příprava, cvičení, získané zkušenosti a šíření  

     znalostí
 3  Oznamování katastrof uvnitř Unie 
 3  Podpora soudržnosti při odezvě na katastrofy mimo     

      Unii
 3  Podpora na místě
 3  Doprava a vybavení

 

REALIZACE:

S výjimkou opatření spadajících do oblasti odezvy v 
mimořádných situacích přijímá Komise roční pracovní 
programy, v nichž se stanovují sledované cíle, způsob 
provedení, popis financovaných opatření, orientační 
částka programu a orientační harmonogram provádění.
Finanční pomoc může být poskytnuta různými způsoby, 
zejména ve formě grantů, náhrady výdajů, zadávání 
veřejných zakázek či příspěvků do svěřeneckých fondů.

ZPŮSOBILOST:
Finanční podpora je otevřena všem členským státům 
EU a dalším partnerským zemím blíže specifikovaným 
v článku 28 rozhodnutí o zavedení mechanismu civilní 
ochrany Unie. Potenciální příjemci:

 3  orgány veřejné správy
 3  vysoké školy
 3  mezinárodní organizace
 3  podniky

Další podrobnosti ke způsobilosti subjektů jsou k dispozici 
v příslušných výzvách k podávání návrhů a nabídkových 
řízeních.

DALŠÍ INFORMACE:
Oficiální stránky programu:

 3  http://ec.europa.eu/echo/funding/financial_instrument_
en.htm

II) FOND SOLIDARITY EVROPSKÉ UNIE (EUSF)

V okamžiku zveřejnění této příručky byl fond solidarity 
podroben přezkumu. Informace uvedené v této části jsou 
proto předběžné.
Fond solidarity je celounijní mechanismus solidarity 
určený k podpoře členských států a regionů v Evropě, 
které byly zasaženy závažnou přírodní katastrofou. Od 
jeho vzniku v roce 2002 se v rámci EUSF reagovalo na 
více než 50 katastrof, k nimž patřily záplavy, lesní požáry, 
zemětřesení a bouře, a poskytla se finanční podpora v 
částce přesahující 3,5 miliard eur.
 Skupina Zelených/ESA podporuje vznik fondu a 
mobilizaci jeho prostředků, abychom pomohli regionům 
a členským státům potýkajícím se s následky přírodní 
katastrofy. Poukazujeme na potřebu další prevence a co 
největšího omezování opakovaného vzniku a rozsahu 
škod způsobených katastrofami.

Rozpočet: celkem 500 milionů eur ročně

PODPOROVANÉ AKTIVITY:
V rámci fondu EUSF se poskytuje finanční podpora na 
veřejné investice zasažených států na pomoc v případě 
katastrofy:

 3  Okamžitá obnova zničené infrastruktury a provozů 
v energetickém, vodárenském, kanalizačním a 
telekomunikačním sektoru, jakož i v dopravě, zdravotnictví 
a vzdělávání

 3  Poskytnutí dočasného ubytování a zajištění služeb k 
pokrytí okamžitých potřeb postiženého obyvatelstva

 3  Okamžité zajištění preventivní infrastruktury a přijetí 
opatření k ochraně kulturního dědictví

 3  Vyčištění oblastí zasažených katastrofou včetně 
přírodních oblastí
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REALIZACE:

K získání podpory z fondu solidarity musí zasažený 
členský stát poslat Komisi žádost do 10 týdnů ode dne, 
kdy v důsledku dané přírodní katastrofy utrpěl první 
škody. K usnadnění celého procesu se doporučuje přímé 
spojení s příslušným útvarem Generálního ředitelství pro 
regionální politiku.
V případě, že je žádost přijata a Evropský parlament 
a Rada schválí rozpočet finanční podpory, pomoc 
členskému státu se vyplácí okamžitě a najednou. Dotyčný 
stát pak nese odpovědnost za využití prostředků včetně 
výběru typu zásahu a následné kontroly hospodaření s 
penězi. Krizová opatření lze financovat zpětně od prvního 
dne přírodní katastrofy. 
Díky novému mechanismu rychlých plateb předem se 
může v rámci fondu solidarity hbitě reagovat na naléhavou 
žádost zasaženého členského státu. Mechanismus je 
omezen na 10 % předpokládané částky finanční podpory, 
přičemž maximální výše činí 30 milionů eur.

ZPŮSOBILOST:
Finanční podpora z EUSF se vztahuje na všechny členské 
státy i přistupující země v případě závažné přírodní 
katastrofy a za určitých podmínek i v případě katastrofy v 
regionu.

DALŠÍ INFORMACE:
Oficiální stránky fondu solidarity:

 3  http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/solidarity/
index_cs.cfm

© Jaromir Chalabala/Shutterstock 
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h) HORIZONT 2020 - RÁMCOVÝ PROGRA       

PRO VÝZKUM A INOVACE

HORIZONT 2020 je nový rámec investic EU do výzkumu a 
inovací ve všech fázích inovačního procesu od základního 
výzkumu až po uvedení na trh. Jeho hlavními prioritami 
jsou dosahování vynikajících vědeckých výsledků, 
podpora vedoucího postavení na poli průmyslových 
technologií a zvládání společenských výzev. Tento nově 
navržený program navazuje na 7. rámcový program pro 
výzkum a slučuje program Inteligentní energie – Evropa 
a části Rámcového programu pro konkurenceschopnost 
a inovace. Do strategického rámce HORIZONTU 2020 
je také začleněna činnost Evropského inovačního a 
technologického institutu. Při jednání o podobě nového 
programu se skupině Zelených/ESA v Evropském 
parlamentu podařilo přispět svými proaktivními řešeními 
a dosáhnout úprav v celé řadě oblastí. Úspěšně jsme 
prosadili multidisciplinární přístupy a integraci sociálních 
věd napříč celým programem a především jsme dosáhli 
většího zapojení občanů, koncových uživatelů, občanské 
společnosti a organizací veřejného sektoru. Bojujeme 
za možnosti větší finanční podpory MSP. Zajistili jsme 
dostupnost vědeckých publikací s finanční podporou 
programu HORIZONT 2020 pro veřejnost a propagaci 
přístupu k údajům. Obhájili jsme potřebu dodržovat 
základní práva a svobody fyzických osob, zejména jejich 
právo na soukromí. Co se týče energetiky, zasadili jsme 
se o to, že 85 % investic se přidělí na obnovitelné energie, 
energetickou účinnost u koncového uživatele, inteligentní 
energetické sítě a technologie skladování energie, a 
podpořili jsme několik sekcí programu orientovaných na 
udržitelnost a efektivní využívání zdrojů a energie. 

Rozpočet: 74,3 miliard eur

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

Rámcový program HORIZONT 2020 se prostřednictvím 
finanční podpory soustředí na širokou škálu tematických 
oblastí, které lze roztřídit dle hlavních cílů programu:

VYNIKAJÍCÍ VĚDA
 3  Evropská rada pro výzkum
 3  Budoucí a vznikající technologie 
 3  Akce „Marie Curie-Skłodowska“
 3  Evropské výzkumné infrastruktury včetně      

     elektronických  infrastruktur

VEDOUCÍ POSTAVENÍ V PRŮMYSLU
 3  Vedoucí postavení v základních a průmyslových     

      technologiích
 3  Informační a komunikační technologie
 3  Nanotechnologie, vyspělé materiály, vyspělá výroba a  

     zpracování a biotechnologie
 3  Výzkum vesmíru
 3  Přístup k rizikovému financování
 3  Inovace v malých a středních podnicích

SPOLEČENSKÉ VÝZVY
 3  Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky
 3  Zajišťování potravin, udržitelné zemědělství a lesní 

hospodářství, mořský a námořní výzkum a výzkum 
vnitrozemských vod a biohospodářství

 3  Bezpečná, čistá a účinná energie
 3  Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava
 3  Opatření v oblasti klimatu, životního prostředí,     

      účinného využívání zdrojů a suroviny
 3  Evropa v měnícím se světě – inovativní a přemýšlivé     

      společnosti podporující začlenění
 3  Bezpečné společnosti – ochrana svobody a      

     bezpečnosti  Evropy a jejích občanů

ŠÍŘENÍ EXCELENCE A ROZŠIŘOVÁNÍ ÚČASTI
 3  Financování zaměřené na vnitřní rozdíly EU ve 

výzkumných a inovačních kapacitách Opatření v této 
části jsou určena členským státům, které nejvíce potřebují 
politiku soudržnosti.

VĚDA SE SPOLEČNOSTÍ A PRO SPOLEČNOST
 3  Vybudovat efektivní spolupráci mezi vědou a     

     společností včetně účasti občanů a občanské    
     společnosti

 3  Získat pro vědu nové talenty
 3  Propojit vynikající vědecké výsledky se sociálním      

      povědomím, udržitelností a odpovědností
 3  Evropský inovační a technologický institut (EIT)       

     organizuje znalostní a inovační společenství v těchto   
     oblastech:

 3  Inovace pro zdravý život a aktivní stárnutí
 3  Suroviny – udržitelný průzkum, těžba, zpracování a     

      recyklace
 3  Výroba s přidanou hodnotou
 3  Potraviny pro budoucnost – udržitelný dodavatelský     

      řetězec od zdrojů až po spotřebitele
 3  Městská mobilitah)
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“Podařilo se nám prosadit „zelenější“ cíle Horizontu 2020, 
zajistit širší účast zainteresovaných subjektů a posílit jeho 
synergii s jinými fondy na úrovni EU, jednotlivých států a 
regionů. Program je otevřen podpoře rozvoje ekologicko-
inovativních řešení pro širokou škálu společenských 
problémů na mezinárodní i místní úrovni. Nyní jsou třeba 
dobré projekty, aby byla „zelenější“ i realita.
Proto vyzývám organizace všech typů (občanskou 
společnost, MSP, místní a regionální orgány), které mají 
ekologické a inovativní nápady, aby v rámci programu 
usilovaly o finanční podporu a nové partnery.”  
//  Philippe Lamberts
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REALIZACE:

Komise přijímá pracovní programy pro realizaci 
jednotlivých částí rámcového programu a nastiňuje v 
nich podrobněji předmět finanční podpory a podporované 
typy činností s uvedením orientačního harmonogramu 
realizace. Finanční prostředky se přidělují většinou 
prostřednictvím grantů na projekty, a to obvykle na 3 roky. 
Pro rozsáhlejší investice a tržně orientované aktivity jsou 
půjčky a kapitál k dispozici v rámci nástroje EIB/EIF.

ZPŮSOBILOST:
Všechny členské státy EU.

 3  Orgány veřejného sektoru (včetně orgánů místní a     
     regionální správy)

 3  Soukromé a veřejné instituce
 3  Vysoké školy výzkumné instituty či výzkumné     

      organizace
 3  Podniky a MSP včetně sociálních podniků
 3  Nevládní organizace, organizace občanské společnosti, 

organizace zainteresovaných subjektů či koncových 
uživatelů ve všech odvětvích

 3  Nezávislí výzkumníci včetně těch začínajících z jakékoli  
     země světa

DALŠÍ INFORMACE:
Oficiální stránky programu HORIZONT 2020:

 3  http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
Portál účastníků finanční podpory HORIZONT 2020:

 3 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/
en/home.html
Finanční podpora MSP:

 3 https://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/funding/sme_participation.html
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V okamžiku zveřejnění této příručky se ještě jednalo o 
několika podrobnostech k programu v oblasti zdraví. 
Informace uvedené v této části jsou proto předběžné. 
Hlavním účelem programu v oblasti zdraví je podporovat a 
doplňovat vnitrostátní politiky zdravotnictví členských států 
ke zlepšení zdravotního stavu občanů EU a k omezení 
nerovností. Ústřední cíle programu jsou následující:

 3  podpora zdraví, prevence onemocnění a stimulace 
příznivého prostředí pro zdravý životní styl

 3  usnadnění přístupu občanů EU k lepšímu a 
bezpečnějšímu zdravotnictví

 3  stimulace inovací a udržitelnosti v systémech 
zdravotnictví

 3  ochrana občanů před závažnými přeshraničními 
zdravotními hrozbami

Skupina Zelených/ESA v Evropském parlamentu 
prostřednictvím svých iniciativ zajistila, že se v tomto 
programu silně akcentují preventivní opatření a faktory 
životního prostředí jako rizikové faktory i zdroj chronických 
onemocnění.

Rozpočet: 450 milionů eur

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

 3  Ochrana občanů před závažnými přeshraničními 
zdravotními hrozbami

 3  Právní předpisy v oblasti přenosných chorob a jiných 
zdravotních hrozeb (iniciativa zdravotní bezpečnosti)

 3  Zlepšení posuzování rizik prostřednictvím zajištění 
dodatečných kapacit pro odborné posudky a mapování 
stávajících posudků

 3  Podpora budování kapacit, spolupráce se sousedními 
zeměmi, plánování připravenosti, nezávazné přístupy k 
očkování a společné zajišťování zdravotních protiopatření

 3  Podpora zdraví, prevence onemocnění a stimulace 
příznivého prostředí pro zdravý životní styl

 3  Nákladově efektivní propagace a preventivní opatření k 
řešení problémů konzumace tabáku, alkoholu, nezdravých 
stravovacích návyků a fyzické nečinnosti

 3  Chronická onemocnění včetně rakoviny, osvědčené 
postupy pro prevenci, včasnou identifikaci a řízení včetně 
samořízení

 3  HIV/AIDS, tuberkulóza a žloutenka, přebírání 
osvědčených postupů spojených s nákladově efektivní 
prevencí, diagnózou, léčbou a péčí

 3  Inzerce a marketing spjaté s právními předpisy o 
tabákových výrobcích

 3  Systém informací a poznatků týkajících se zdraví
 3  Usnadnění přístupu občanů EU k lepšímu a 

bezpečnějšímu zdravotnictví
 3  Vzácná onemocnění
 3  Bezpečnost pacientů a kvalita zdravotní péče včetně 

prevence a kontroly infekcí spojených s poskytováním 
zdravotní péče

 3  Antimikrobiální odolnost
 3  Právní předpisy v oblasti tkání a buněk, krve, orgánů, 

zdravotnických prostředků, léčivých přípravků a práv 
pacientů v přeshraniční zdravotní péči

 3  Systém informací a poznatků týkajících se zdraví
 3  Stimulace inovací a udržitelnosti v systémech 

zdravotnictví
 3  Hodnocení zdravotnických technologií
 3  Zavádění inovací v oblasti zdraví a řešení v oblasti 

elektronického zdravotnictví
 3  Odhadování a plánování pro nábor zaměstnanců 

ve zdravotnictví (počet, rozsah praktických zkušeností 
a dovedností), mobilita a migrace zdravotnických 
pracovníků

 3  Mechanismus sdílení zkušeností a osvědčených 
postupů přispívající k reformám zdravotnictví členských 
států

 3  Zdraví ve stárnoucí společnosti včetně evropského 
inovačního partnerství v oblasti aktivního a zdravého 
stárnutí

 3  Právní předpisy v oblasti zdravotnických prostředků, 
léčivých přípravků a přeshraniční zdravotní péče

 3  Systém informací a poznatků týkajících se zdraví 
včetně vědeckých výborů
REALIZACE:
Program v oblasti zdraví se provádí na základě grantů na 
projekty, grantů na provoz, přímých grantů mezinárodním 
organizacím a zadávání veřejných zakázek (nabídková 
řízení, rámcové smlouvy).

ZPŮSOBILOST:
Programu se účastní všechny členské státy EU.
Typy subjektů, které mohou využít podpory na základě 
programů:

 3  Veřejné orgány
 3  Veřejné instituce (výzkumné a zdravotnické instituce,  

vysoké školy a instituce vyššího vzdělávání)
 3  Nevládní organizace
 3 Mezinárodní organizace:
 3  Další podrobnosti ke způsobilosti subjektů jsou k 

dispozici v příslušných výzvách k podávání návrhů a 
nabídkových řízeních.

DALŠÍ INFORMACE:
Oficiální stránky programu v oblasti zdraví:

 3 http://ec.europa.eu/health/programme/policy/
index_cs.htm

Informace ohledně aktuálních výzev:
 3  http://ec.europa.eu/health/programme/funding_

schemes/index_cs.htm
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5)   DALŠÍ INFORMACE A KONTAKTNÍ MÍSTA
 a)     KONTAKTNÍ MÍSTA
Výbor regionů je shromáždění místních a regionálních 
zástupců EU. Na stránkách výboru jsou uvedeny bližší 
informace o aktivitách EU v jednotlivých regionech a také 
kontaktní údaje na vaše regionální zástupce.

 3  http://cor.europa.eu/cs/Pages/home.aspx
Síť zástupců Evropské strany zelených v místních a 
regionálních zastupitelstev

 3  http://europeangreens.eu/local-councillors-network
Pakt starostů a primátorů je celoevropská iniciativa 
zaměřená na orgány místní a regionální správy, které 
se dobrovolně zavazují ke zvýšení energetické účinnosti 
a používání obnovitelných zdrojů energie na území, jež 
spravují:

 3  http://www.covenantofmayors.eu/index_cs.html
Evropské inovační partnerství pro inteligentní města a 
komunity je platformou pro rozvoj a výměnu inovativních 
řešení zaměřených na zásadní výzvy v oblasti životního 
prostředí, společenských otázek a zdraví, jimž dnes čelí 
evropská města.

 3  http://ec.europa.eu/eip/smartcities/
PREPARE – Partnerství pro evropský venkov je 
organizace působící jako evropská síť subjektů venkova. 
Nabízí mimo jiné publikaci o iniciativě územního rozvoje 
(Community Spirit Wins – How civil society sustains rural 
Europe, Komunitní duch vítězí: Jak občanská společnost 
podporuje evropský venkov):

 3  http://www.preparenetwork.org/about-prepare
EURES – evropský portál pracovní mobility:

 3  https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=cs
Evropský portál pro mládež nabízí veškeré informace o 
nabídkách a příležitostech pro mladé lidi z celé Evropy:

 3  http://europa.eu/youth/cs

Eurodesk je hlavním poskytovatelem informací o 
evropských politikách a příležitostech pro mladé lidi a pro 
ty, kdo s nimi pracují:

 3  http://www.eurodesk.org/edesk/
Europe Direct je centrální informační služba, která může 
být kontaktním místem pro veškeré otázky týkající se 
práva EU, práv občanů, ale i grantů na projekty:

 3  http://europa.eu/europedirect/index_cs.htm
Seznam řídících orgánů strukturálních fondů v každém 
regionu:

 3  http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/
authority_cs.cfm?pay=108&list=no

B)   INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VÝZEV K     
      PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ A NABÍDKOVÝCH ŘÍZENÍ EU:
Nejdůležitějšími webovými stránkami pro výzvy k 
podávání návrhů jsou stránky Tenders Electronic Daily. 
Obsahují informace o každém dokumentu týkajícím se 
veřejných zakázek EU, jsou denně aktualizovány na 
základě oznámení EU o zadání veřejných zakázek a 
umožňují vám vyhledávat zakázky podle oborů, zemí a 
regionů.

 3  http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
Informace o plánovaných, probíhajících nebo uzavřených 
veřejných zakázkách rovněž uveřejňují oficiální webové 
stránky jednotlivých programů nebo generálních 
ředitelství. Komise má jedny centrální webové stránky, na 
kterých naleznete seznam odkazů z různých tematických 
oblastí:

 3  http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_cs.htm
Informační služba Společenství pro výzkum a vývoj 
(CORDIS) poskytuje praktické tipy na možnosti finanční 
podpory EU v oblasti výzkumu a inovací:

 3  http://cordis.europa.eu/eu-funding-guide/home_en.html
Portál SIMAP poskytuje přístup k nejdůležitějším 
informacím o veřejných zakázkách v Evropě:

 3  http://simap.europa.eu/index_cs.htm

Tipy na potenciální smluvní partnery jsou uvedeny v 
publikaci Komise Doing business with the European 
Commission (Podnikáme s Evropskou komisí):

 3 http://bookshop.europa.eu/en/doing-business-with-the-
european-commission-pbKV8108537/

C)   NÁSTROJE PRO VYHLEDÁVÁNÍ PARTNERŮ:
Většina oficiálních webových stránek programů 
poskytujících financování z fondů EU nabízí nástroje pro 
vyhledávání partnerů. Např. Generální ředitelství pro 
vzdělávání a kulturu nabízí pro své programy v oblasti 
vzdělávání (Erasmus, Comenius atd.) nástroj, kterým lze 
vyhledávat partnery pro projekty:

 3  http://llp.teamwork.fr/partner_search/
Otlas je internetový nástroj pro vyhledávání partnerů 
pro mezinárodní projekty určené mládeži. Organizace si 
mohou v systému Otlas zaregistrovat své kontaktní údaje 
a oblasti zájmu a mohou rovněž zadávat požadavky na 
vyhledání partnerů pro určité náměty projektů.

 3  https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
Vyhledávání partnerů pro evropské projekty na LinkedIn:

 3  https://www.linkedin.com/groups/EU-Projects-Partner-
Search-2842114
Vyhledávání partnerů pro evropské a mezinárodní 
projekty na Facebooku:

 3  https://www.facebook.com/groups/
Partnersearch/?fref=ts 
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++ EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY (ESI FONDY) ++ EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ 
ROZVOJ (EFRR) ++ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND (ESF) ++ INICIATIVA NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH 
LIDÍ (YEI)++ FOND SOUDRŽNOSTI ++ EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA (EZFRV)++ 
EVROPSKÝ NÁMOŘNÍ A RYBÁŘSKÝ FOND (ENRF) ++ ÚZEMNÍ ROZVOJ ++ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST 
++KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) ++ EVROPSKÁ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE (EÚS) ++ 
PROGRAM PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ INOVACE (EASI) ++ PROGRAM PRO ZAMĚSTNANOST A 
SOCIÁLNÍ SOLIDARITU (PROGRESS) ++ EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI (EURES) ++ TVOJE 
PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES ++ NÁSTROJ MIKROFINANCOVÁNÍ A SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ (MF/SE) ++ 

++    VÁŠ      PRŮVODCE     FINANCOVÁNÍM      Z      FONDŮ     EU    ++            
FOND EVROPSKÉ POMOCI NEJCHUDŠÍM OSOBÁM (FEAD) ++ EVROPSKÝ FOND PRO PŘIZPŮSOBENÍ 
SE GLOBALIZACI (EGF) ++ KREATIVNÍ EVROPA++ ERASMUS+ ++ EVROPA PRO OBČANY ++ 
ERASMUS PRO MLADÉ PODNIKATELE ++ PROGRAM PRÁVA, ROVNOST A OBČANSTVÍ ++ PROGRAM 
SPRAVEDLNOST ++ AZYLOVÝ A MIGRAČNÍ FOND ++ PROGRAM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 
OBLAST KLIMATU (LIFE) ++ NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ EVROPY (CEF), ENERGETIKA, DOPRAVA A 
ŠIROKOPÁSMOVÉ SÍTĚ ++ NÁSTROJE POMOCI V MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH ++ MECHANISMUS 
CIVILNÍ OCHRANY UNIE ++ FOND SOLIDARITY EVROPSKÉ UNIE (EUSF) ++ HORIZONT 2020 
++ RÁMCOVÝ PROGRAM PRO VÝZKUM A INOVACE ++ PROGRAM EU V OBLASTI ZDRAVÍ ++
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