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odsouzeníhodná a budeme stále využívat všechny politické a praktické prostředky, které máme k dispozici, abychom 
zajistili, že EU bude žít v souladu s hodnotami, na nichž byla vybudována.
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Nárůst počtu migrantů a uprchlíků přicházejících do Evropské 
unie představuje výzvu, kterou se EU dosud nepodařilo splnit, 
což vede k hluboké humanitární krizi v Evropě. Vzhledem k 
neexistující společné evropské reakci, která migraci řeší jako 
lidský jev a jako takovou ji zvládá, ujali se úkolu přivítání a uby-
tování migrantů a navázání prvních osobních kontaktů přede-
vším místní a regionální orgány, nevládní organizace a aktivisté, 
kteří stále hrají klíčovou roli při úvodním přijetí a přístupu ke 
službám a základním právům pro migranty a uprchlíky. Tím, že 
napříč Evropou nabízejí hodnotnou podporu, zajistili nesmírnou 
změnu.

Tím, že napříč Evropou nabízejí hodnotnou podporu, zajistili 
nesmírnou změnu. Evropská unie nabízí řadu příležitostí k fi-
nanční podpoře subjektů ze všech členských států. Vyčlenila 
fondy, aby asistovala přímo těm, kteří pomáhají migrantům a 
uprchlíkům. Ačkoli tyto fondy nemají kompenzovat chybějící fi-
nance na vnitrostátní úrovni, mohou přidat zdroje těm, kdo se 
v Evropské unii zavázali k sociálnímu začleňování a integraci 
migrantů a uprchlíků.

Jsme přesvědčeni, že je důležité dát přehled o finanční pomoci 
EU, která je nabízena místním a regionálním subjektům pracují-
cím s migranty, uprchlíky a žadateli o azyl. Tento průvodce vy-
světluje všechny příslušné finanční příležitosti v EU a poskytuje 
praktické informace o přístupu k finančním prostředkům EU. 

V celém průvodci je zvláštní pozornost 
věnována projektům, které vybízejí k in-
tegraci, podporují sociální začleňování a 
prosazují lepší kvalitu života pro migranty, 
uprchlíky a žadatele o azyl.

V první řadě chceme poděkovat všem ne-
vládním organizacím, místním a regionál-
ním radním a aktérům ze Stran zelených, 
stejně jako četným partnerům v praxi za 
jejich úsilí při řešení potřeb migrantů, 
uprchlíků a žadatelů o azyl a při pomoci 
zkvalitnit život ve světě. Naše uznání patří 
pracovní skupině Skupiny Zelených/Ev-
ropské svobodné aliance za převzetí ini-
ciativy v souvislosti s tímto průvodcem a 
chtěli bychom též poděkovat všem členům 
a pracovníkům skupiny za jejich přínos k 
průvodci a jejich podporu spravedlivé a 
odpovědné migrační a azylové politiky 
EU.

Úvodní slovo

Spolupředsedové Skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance Spolupředsedové Green European Foundation

Rebecca Harms a Philippe Lamberts Susanne Rieger a Pierre Jonckheer
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Většina fondů EU je řízena v partnerství s členskými státy 
v režimu sdíleného řízení. Spolupráce se opírá o dohody o 
partnerství a operační programy, které obsahují informa-
ce o financovaných opatřeních a konkrétních opatřeních, 
příjemcích, doplňkovosti s jinými fondy EU, povinnostech 
podávat zprávy, zapojení partnerů apod. Členské státy 
plánují konkrétní činnosti, vybírají projekty a příjemce a 
rozdělují platby prostřednictvím svých řídicích orgánů. 

Zbytek fondů EU řídí přímo nebo nepřímo Evropská ko-
mise. V případě přímého řízení nese Komise odpovědnost 
za celý proces provádění, realizovaný přímo jejím ústře-
dím nebo výkonnými agenturami jako výhradním smluv-
ním a rozhodovacím orgánem. U nepřímého řízení jsou 
prováděcí úkoly svěřeny partnerským zemím, mezinárod-
ním organizacím a rozvojovým agenturám.

Granty jsou obvykle udělovány jako přímá finanční pod-
pora projektů vybraných v rámci výzev k podávání ná-
vrhů. Cílem grantů na opatření jsou konkrétní projekty s 
omezeným trváním, zatímco granty na provozní náklady 

podporují pravidelné provozní činnosti subjektů EU. Ko-
mise též přiděluje smlouvy na pořízení zboží a služeb, a 
sice po zveřejnění výzev k podávání nabídek a výzev k 
vyjádření zájmu.

Struktura řízení

Hlavní druhy financování

Co je to 
financování EU?

EU poskytuje finanční podporu široké škále projektů v 
takových oblastech, jako je regionální a městský rozvoj, 
zaměstnanost a sociální začleňování, zemědělství a rozvoj 

venkova, výzkum a inovace apod. Hlavní druhy financo-
vání lze rozdělit na strukturální a investiční fondy (ESI), 
programy a iniciativy a vnější podporu pro akce mimo EU.

Cílové skupiny
Při poskytování pomoci v souvislosti s migrací musí míst-
ní a regionální orgány, nevládní organizace a jiné orgány v 
členských státech obvykle rozlišovat mezi statusy koneč-
ných příjemců. Ačkoli je nově příchozím a migrantům bez 
dokladů dostupná pouze pomoc v omezené míře, která je 
často nedostatečná pro zaručení základní životní úrovně, 
je žadatelům o azyl (za určitých podmínek) a uprchlíkům 
udělován přístup k sociální pomoci, zdravotní péči, vzdě-

lávání, zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti, jakož 
i k dalším opatřením v oblasti integrace.
Další informace o financování EU jsou k dispozici v Průvodci 
financováním z EU pro začátečníky  (  bit.ly/2h4T1Y5 ) vy-
daném Evropskou komisí a na stránce Rozpočet EU v mé 
zemi  (  bit.ly/2iaiCeB ), která obsahuje soupis informač-
ních listů o vybraných projektech ve všech zemích EU.

http://bit.ly/2h4T1Y5
http://bit.ly/2iaiCeB
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 Tento průvodce dává rychlý a snadný přehled finančních příležitostí EU pro vaši organizaci nebo instituci. V zájmu co 
největšího zjednodušení jsou níže vysvětleny různé oddíly stránek o jednotlivých fondech.

Jak používat 
tohoto průvodce

Název fondu
Jedná se o název fondu určený financující organizací.

Klíčové informace o fondu
Zde najdete všechny klíčové informace o fondu, včetně jeho po-
slání, cílových skupin, cílů a způsobilých opatření, a to společně s 
příklady a dalšími užitečnými informacemi.

Oblasti financování
Fondy představené v průvodci jsou označeny 
v souladu s následujícími oblastmi:

Rychlý odkaz
Tento rychlý odkaz nabízí přímý přístup na 
internetové stránky fondu. Stačí naskenovat 
QR kód pomocí svého chytrého telefonu 
nebo zadat zkrácenou URL do svého interne-
tového prohlížeče.

Sociální začleňování 
a integrace

Zaměstnanost 
a trh práce

Bydlení a 
infrastruktura

Zdravotní a 
sociální péče

Vzdělávání a 
odborná příprava

Materiální
pomoc

Práva a 
svobody

Veřejná správa a 
řízení věcí veřejných

Kultura a 
sdělovací prostředky

Právo a 
bezpečnost
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Pro rychlý přehled fondů, které by vás mohly zajímat, se podívejte, která kategorie se týká vaší organizace nebo insti-
tuce. Poté použijte graf dole, kde se dozvíte, které fondy nabízejí podporu v dané oblasti.

Oblasti
financování

Azylový, migrační a integrační fond 
(AMIF)  s. 6

Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF)  s. 8

Evropský sociální fond (ESF)  s. 10

Program EU pro zaměstnanost a sociální 
inovace (EaSI)   s. 12

Fond evropské pomoci nejchudším 
osobám (FEAD)    s. 14

Práva, rovnost a občanství   s. 24

Program Spravedlnost    s. 20

Evropský fond pro regionální rozvoj 
(EFRR)   s. 18

Evropa pro občany   s. 23

 

Erasmus+  s. 26

Kreativní Evropa   s. 22

Program EU v oblasti zdraví   s. 28

Evropský zemědělský fond pro
 rozvoj venkova (EZFRR)   s. 30

Evropský námořní a rybářský fond 
(ENRF)   s. 30

Fond
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Kdo může podat žádost
Státní a federální orgány, místní a regionální veřejné subjekty, ne-
vládní organizace, humanitární organizace, vzdělávací a výzkum-
né subjekty, mezinárodní veřejné organizace, vnitrostátní orga-
nizace Červeného kříže, soukromé a veřejnoprávní společnosti 
apod.

Cílové skupiny
Nově příchozí, žadatelé o azyl (včetně těch, kteří ještě neobdrže-
li konečné rozhodnutí), příjemci dočasné mezinárodní ochrany, 
uprchlíci a další migranti s povolením k pobytu.

 

Hlavní cíle
AMIF může poskytovat finanční prostřed-
ky ve čtyřech klíčových oblastech: Azyl, 
Legální migrace a integrace, Solidarita a 
Nelegální migrace a navracení. Prosazuje 
společný přístup k zajištění vysokých stan-
dardů ochrany migrantů a uprchlíků po celé 
Unii a soustředí se na zlepšování přístupu 
k právům a integračním opatřením osob ze 
třetích zemí na vnitrostátní, místní a regio-
nální úrovni.

Azylový, migrační 
a integrační fond (AMIF)

Fond ve středu 
pozornosti

Sociální začleňování a integrace
Sociální mediace, administrativní a soudní 
pomoc, pomoc se sloučením rodiny, kroky 
pro vlastní emancipaci, zlepšení všeobec-
ného povědomí a dialogu s hostitelskou 
společností (kampaně, události), účast na 
občanském a kulturním životě, informace o 
azylovém řízení, podpora rovného přístupu 
k veřejným a soukromým službám, opatření 
informující migranty o jejich právech a povin-
nostech, prosazování evropských hodnot atd.

Veřejná správa a řízení věcí veřejných
Posilování správních systémů a odborná pří-
prava pro pracovníky s cílem zajistit účinný 
přístup k azylovým řízením, zlepšení kvality a 
rychlosti rozhodování o azylu, rozvoj alterna-
tiv pro zadržení, udržitelná spolupráce mezi 
jednotlivými aktéry, provádění informačních 
programů, budování kapacit pro tvůrce poli-
tik a příjemce (výměny osvědčených postu-
pů, tvorba sítí) apod.

Azylový, migrační a integrační fond podporuje efektivní řízení migračních toků a provádění, posilování a rozvoj 
společného přístupu EU k azylu a integraci. Specializuje se na nejvyšší úroveň solidarity a sdílení odpovědnosti mezi 
členskými státy a soustředí se zejména na ty, které jsou migrací postiženy nejvíce.

Způsobilá opatření
Podporovaná opatření se mohou týkat různých fází azylového říze-
ní a různých aspektů azylových politik. Zvláštní pozornost je věno-
vána potřebám zranitelných skupin, jako jsou nezletilé osoby bez 
doprovodu, ženy, mladí lidé, děti a senioři.

Vzdělávání a odborná příprava
Občanská orientace a jazykové kurzy, odborná příprava, uznávání 
kvalifikací, přípravná opatření pro usnadnění přístupu na trh práce 
apod.

Bydlení a infrastruktura
Zlepšování infrastruktury a podmínek pobytu v integračních do-
mech apod.

Materiální pomoc
Materiální pomoc (např. potraviny, hygienické prostředky) a pod-
půrné služby (např. překlady a tlumočení, právní pomoc, lékařská 
pomoc, finanční příspěvky) apod.

Zdravotní a sociální péče
Zdravotní a psychologická péče, sociální asistence apod.
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Existují možnosti financování projektů mimo 
EU v souvislosti s přípravou migrantů před 
příchodem do EU, např. opatření před od-

jezdem zvyšující zaměstnatelnost v 
členských státech, posouzení kvali-

fikací, kurzy občanské orientace, 
informační balíčky pro zvýšení 
informovanosti apod.

K účasti v projektech jsou způsobilí 
pouze migranti pobývající v EU legál-

ně, což by se mohlo projevit jako ob-
tížné pro ty, kdo pracují s migranty bez 

dokladů.

Řídicí orgány v mé zemi: Seznam řídicích or-
gánů, které mohou poskytnout specifické a 
aktuální informace o provádění jsou k dis-
pozici v příslušném vnitrostátním programu. 

Co bylo učiněno
Rakouské centrum pro mladé migrantky *pe-
ppa Mädchenzentrum je místem setkávání pro 
všechny migrantky ve věku od 10 do 20 let, 
které potřebují rady ohledně svého vzdělávání, 
zaměstnání, situace doma, přátel apod. Centrum 
nabízí konzultace, workshopy, asistenci při hledání 
práce, sociální činnosti a přístup do knihovny.

Další informace:   bit.ly/2glscx1

 bit.ly/1qeMirS

Rychlý odkaz

Je dobré vědět
Provádění: Většina fondů je prováděna sdíleným řízením na základě 
víceletých vnitrostátních programů. Maximální míra spolufi-
nancování EU činí 75 % (ve zvláštních případech 90 %). 
Zbývající finanční prostředky jdou na opatření Unie, 
mimořádnou podporu, technickou pomoc a Evrop-
skou migrační síť a jsou prováděny prostřednic-
tvím přímého nebo nepřímého řízení. Žádosti na 
úrovni EU se opírají o výzvy k podávání návrhů, 
výzvy k podávání nabídek, výzvy pro externí od-
borníky a mimořádnou podporu.

Mimořádná podpora může být členským státům při-
znána za výjimečných okolností za účelem řešení naléha-
vých potřeb vyplývajících z velkého přílivu migrantů, který klade 
vysoké nároky na přijímající zařízení, azylové systémy a řízení.

Evropská migrační síť poskytuje členským státům informace o mi-
graci a azylu jako podporu pro politická rozhodnutí. Finanční po-
moc je poskytována ve formě grantů pro národní kontaktní místa 
odpovědná za koordinaci na vnitrostátní úrovni.

Francouzský projekt Lékařská pod-
pora pro žadatele o azyl a uprch-
líky, financovaný jedním z před-
chůdců fondu AMIF, Evropským 
uprchlickým fondem, nabízel 
bezplatné lékařské a psychologic-

ké konzultace žadatelům o azyl a 
uprchlíkům trpícím následky trau-

matizujících událostí, aby zlepšil jejich 
pohodu a kvalitu života. 

Další informace:   bit.ly/2gyjGIV

http://bit.ly/2glscx1
http://bit.ly/1qeMirS
http://bit.ly/2gyjGIV
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Kdo může podat žádost
Finanční pomoc je většinou k dispozici státním a federálním orgá-
nům, ale i místním a regionálním veřejným orgánům, nevládním 
organizacím, mezinárodním veřejným organizacím, humanitárním 
organizacím, soukromým a veřejnoprávním společnostem, vzdělá-
vacím a výzkumným organizacím apod.

Cílové skupiny
Nově příchozí, žadatelé o azyl (včetně těch, kteří ještě neobdrželi ko-
nečné rozhodnutí), příjemci dočasné mezinárodní ochrany, uprchlíci 
a další migranti s povolením k pobytu.

Hlavní cíle
V oblasti hranic a víz fond usiluje o vytvoření 
jednotné a nadstandardní kontroly vnějších 
hranic, harmonizaci řízení hranic a zajištění 
hladkého přechodu přes hranice tím, že pod-
poruje účinné vyřízení víz a sdílení informa-
cí mezi zeměmi EU. S ohledem na migranty 
usnadňuje legální cesty do EU a zajišťuje 
vysoce kvalitní služby pro žadatele o vízum 
a jejich rovné zacházení. V oblasti policie se 
fond soustřeďuje na boj proti organizované 
přeshraniční trestné činnosti a posilování 
kapacity zemí EU účinně řídit bezpečnostní 
rizika.

Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF)

Fond ve středu 
pozornosti

Fond pro vnitřní bezpečnost prosazuje provádění obnovené strategie vnitřní bezpečnosti a opatření souvisejících se 
spoluprací při prosazování právních předpisů a řízení vnějších hranic EU. Usnadňuje legální cesty a přispívá k zajišťo-
vání vysoké úrovně bezpečnosti v EU, přičemž plní závazek EU s ohledem na základní svobody a lidská práva.

Způsobilá opatření
Právo a bezpečnost
Veškerá opatření týkající se řízení vnějších 
hranic, kontroly a systémy dohledu, inves-
tice do provozní infrastruktury, zařízení a 
softwaru, lepší využívání moderních techno-
logií, řízení totožnosti a technické vybavení, 
komunikační infrastruktura, zavádění IT sys-
témů pro vnější hranice a bezpečnost (např. 
Schengenský informační systém, Vízový in-
formační systém), nasazování styčných mig-
račních úředníků, opatření související s bez-
pečností dokumentů, posilování schopností 
reakce, správní a operační koordinace (např. 
společné operace), odhalování a vyšetřování 
organizované trestné činnosti, odhalování a 
vyšetřování pohlavního zneužívání dětí, pre-
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vence teroristických aktivit, vízová školení, školení 
pracovníků v jazykových a mezikulturních doved-
nostech, sdílení informací a předcházení násilné 
radikalizaci, apod.

Je dobré vědět
Provádění: Finanční prostředky ISF jsou provádě-
ny sdíleným řízením ve formě ročních vnitrostát-
ních programů (výzvy k podávání návrhů, veřejné za-
kázky a přímé přidělení). Projekty jsou spolufinancovány 
v míře až 75 % nebo 90 % u specifických opatření a až 100 % u 
technické pomoci. Zbývající finanční prostředky jsou spravovány 
přímo nebo nepřímo Komisí a lze je přidělovat prostřednictvím vý-
zev k podávání návrhů, výzev k podávání nabídek, opatření Unie 
nebo nouzové a technické pomoci.

Mimořádná podpora může být po-
skytována na řešení naléhavých 
potřeb v důsledku vysokých po-
čtů státních příslušníků třetích 
zemí překračujících vnější hrani-
ce, pro opatření, jako je tlumočení 

při registračních řízeních a potravi-
ny a nepotravinářské produkty pro 

osoby v přijímacích střediscích.

Unijní opatření jsou specifická přeshraniční 
nebo inovativní opatření, z nichž má pro-
spěch celá EU.

ISF lze využívat i pro činnosti ve třetích ze-
mích nebo v souvislosti s nimi, jako jsou se-
mináře, workshopy a pilotní projekty, aby 
mohly být třetím zemím poskytnuty ad hoc 
technické a operační odborné poznatky, ja-
kož i opatření podporující vzájemnou důvě-
ru a výměnu osvědčených postupů.

Rychlý odkaz

 bit.ly/1xgdKdQ

Co bylo učiněno
V listopadu 2015 obdržely Slovinsko a Chorvatsko mimořádné fi-
nanční prostředky v oblasti řízení hranic, které jim měly pomo-
ci zvládat vysoké migrační toky. Fondy se zaměřily na ad 
hoc opatření, jako je zlepšování přijímacích kapacit 
pro nově příchozí, navýšení ubytovacích kapacit a 
pokrytí nákladů na ubytování příslušníků nasa-
zených jinými členskými státy. Současně s tím 
oba členské státy dostaly i mimořádné finanční 
prostředky v rámci Azylového, migračního a in-
tegračního fondu (AMIF) na dočasná ubytovací 
střediska.

V roce 2016 má Komise v plánu 
vyhlásit výběrové řízení na vě-
deckou analýzu toho, jak mi-
granti dostávají informace o 
trasách, dopravě, pašerácích, 
kteří jim mohou usnadnit cestu, 

a o zemi určení. Měly by být pro-
zkoumány zejména komunikační 

kanály a úlohy sociálních médií.

Další informace:   bit.ly/2dzkhZD

http://bit.ly/2dzkhZD
http://bit.ly/1xgdKdQ
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Kdo může podat žádost
Státní a federální orgány, místní a regionální 
veřejné orgány, nevládní organizace, soukro-
mé a veřejnoprávní organizace, humanitár-
ní organizace, vzdělávací a školicí instituce, 
služby zaměstnanosti, výzkumné ústavy, pro-
fesní poradci, služby podpory mládeže, od-
borové svazy, zaměstnanci, sociální podniky 
apod.

Cílové skupiny
Uprchlíci a žadatelé o azyl s přístupem na trh 
práce.
Žadatelům o azyl bez přístupu na trh práce 
může být přístup do vzdělávacího systému 
poskytnut pouze za předpokladu, že se zú-

častní opatření odborného vzdělávání 
nebo opatření týkajících se vzdělávání 

jejich dětí.

Hlavní cíle
Udržitelná a kvalitní zaměstnanost:
ESF podporuje přístup k zaměstnanosti a udržitelnou integraci na 
trh práce. Zvláštní pozornosti se dostává osobám ohroženým soci-
álním vyloučením a osobám z marginalizovaných komunit.

Sociální začleňování a zákaz diskriminace:
Prostřednictvím aktivního začleňování a rovných příležitostí posky-
tuje ESF podporu socioekonomické integrace marginalizovaných 
komunit a bojuje proti všem formám diskriminace.

Vzdělávání a odborná příprava:
Pokud jde o znevýhodněné skupiny, prosazuje ESF rovný přístup 
ke kvalitnímu vzdělávání a celoživotnímu učení, pomáhá moder-
nizovat dovednosti a prosazovat poradenství pro volbu povolání a 
ověřování nabytých kompetencí.

Veřejná správa a řízení věcí veřejných:
Pro snížení správní zátěže a zvýšení efektivnosti in-
vestuje ESF do budování institucionálních a správ-
ních kapacit všech zúčastněných subjektů, které 
poskytují vzdělávání, odbornou přípravu, politi-
ky zaměstnanosti a sociální politiky.

Evropský sociální fond (ESF)

Fond ve středu 
pozornosti

Evropský sociální fond podporuje vysoké úrovně zaměstnanosti a kvality práce a současně bojuje proti chudobě, 
zlepšuje sociální začlenění a prosazuje rovnost žen a mužů, zákaz diskriminace a rovné příležitosti. ESF bude obzvláště 
přínosný pro znevýhodněné osoby, jako jsou migranti, etnické menšiny a marginalizované komunity.

Způsobilá opatření
Zaměstnanost a trh práce
Individuální poradenství, techniky psaní životopisu a 
pracovních pohovorů, uznávání nabytých kompetencí, pří-
stup ke službám zaměstnanosti, předcházení nepřihlášené práci, 
podpora podnikání (včetně počátečního financování a sociálních 
podniků), získání pracovních zkušeností, zlepšování pracovních vy-
hlídek, tvorba sítí, senzibilizace zaměstnavatelů apod.

Vzdělávání a odborná příprava
Kurzy zlepšující přístup k za-
městnání, rozvíjející a zvyšující 
základní a vzdělávací dovednos-

ti, jazykové a internetové kurzy, 
řešení předčasného ukončování 

školní docházky, zvyšování motivace, 
mimoškolní činnosti, znaková řeč, rozšiřo-

vání přístupu k vysokoškolskému vzdělává-
ní, zlepšování přístupu ke kvalitním školám 
zajištěním podpory pro dopravu (např. au-
tobusovou dopravu), zvyšování diverzifika-
ce vyučujících, odborná příprava v oblasti 
pochopení vzdělávacích nevýhod, kulturní 

 bit.ly/2iueqt8

Rychlý odkaz

http://bit.ly/2iueqt8
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rozmanitosti a mnohojazyčnosti, budování kapacit (poradci, sociální 
pracovníci a psychologové, mediátoři a mentoři), inovativní výukové 
nástroje a metody apod.

Zdravotní a sociální péče
Opatření zlepšující přístup k dostupným a kvalitním zdravotnických 
a sociálním službám apod.

Práva a svobody
Opatření chránící rovný přístup k soukromým a veřejným službám, 
sdílení evropských hodnot a informování o právech a povinnostech 
apod.

Sociální začleňování a integrace
Prevence diskriminace, zlepšování mezikulturního porozumění, pře-
nášení hodnot, veřejné debaty na podporu začleňování, zapojení ro-
dičů do předškolních zařízení a škol, osvětová činnost apod.

Veřejná správa a řízení věcí veřejných
Komunitní sociální práce a prosazování úlohy obcí, rozvoj inovativ-
ních způsobů práce s migranty, komplexní programy zaměstnanosti, 
procesy reformy migračních úřadů, budování kapacit a dovedností 
pro zaměstnance s cílem zlepšit kvalitu azylových řízení, předklá-
dání politik a služeb s vyšší přidanou hodnotou pro migranty apod.

Je dobré vědět
Provádění: ESF je prováděn v souladu s režimem sdíleného řízení.
Financování je vždy doprovázeno veřejným nebo soukromým fi-
nancováním. Míry spolufinancování se pohybují mezi 50 % a 85 % 
celkových projektových nákladů. Podpora je poskytována ve formě 
provozních grantů, výzev k podávání návrhů a výzev k podávání na-
bídek.

Iniciativy podporované ESF:
Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa se snaží poskytovat lidem 
správnou kombinaci budoucích pracovních míst. Podporuje uznává-
ní dovedností a kvalifikací nabytých mimo EU. Národní informační 
střediska pro akademické uznávání (NARIC) mohou nabízet pomoc 
migrantům, kteří usilují o uznání svých diplomů a studií, aby mohli 
zlepšit svůj přístup na trh práce. Iniciativa na podporu zaměstnanos-
ti mladých lidí poskytuje podporu mladým migrantům, kteří nejsou 
zaměstnaní, ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, 

Co bylo učiněno
Německý projekt Lotsendienst for migrants 
(Naváděcí služba pro migranty) poskytoval 
poradenství přibližně 1 400 migrantům, kteří 
měli zájem o založení svých vlastních pod-
niků. 735 z nich úspěšně otevřelo své první 
společnosti po individuálním koučinku.

Další informace:    bit.ly/2j3GpAZ

V rámci slovinského projektu Mozaika po-
skytuje ekosociální farma Korenika zranitel-
ným skupinám příslušné know-how a doved-
nosti, stejně jako stálé zaměstnání ve výrobě 
biopotravin a současně podporuje revitalizaci 
venkovského dědictví.

Další informace:    bit.ly/2iueDfZ

Slovinský podnik SKUHNA neboli Slovin-
ská světová kuchyně zaměstnává migranty a 
uprchlíky jako kuchaře a číšníky, aby zlepšil 
jejich sociální podmínky a zároveň obohatil 
slovinskou společnost.

Další informace:
    bit.ly/2gykvBz

neúčastní se pokračujícího vzdělávání, ani 
nenavštěvují učební obor. O financování na 
vnitrostátní úrovni mohou žádat služby za-
městnanosti, profesní poradci, vzdělávací a 
školicí instituce, služby podpory mládeže a 
zaměstnavatelé.

ESF ve vaší zemi:      bit.ly/2iDtS6A

http://bit.ly/2j3GpAZ
http://bit.ly/2gykvBz
http://bit.ly/2iDtS6A
http://bit.ly/2iueDfZ
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Kdo může podat žádost
Veřejné a soukromé subjekty a instituce, vnitrostátní, regionální a 
místní orgány, nevládní organizace, služby zaměstnanosti, sociální 
partneři, vysokoškolské instituce a výzkumné ústavy, odborníci na 
posouzení dopadu, vnitrostátní statistické úřady, subjekty poskytující 
mikrofinancování osobám a mikropodnikům apod.

Cílové skupiny
Žadatelé o azyl s přístupem na trh práce nebo bez tohoto přístupu, 
uprchlíci a migranti. 

Hlavní cíle
EaSI se věnuje posilování cílů EU a koordina-
ci opatření na úrovni EU a jednotlivých států 
v oblastech zaměstna nosti, sociálních věcí a 
začleňování. Pokud jde o migranty, mohou mít 
velký význam dva dílčí programy:

Progress podporuje rozvoj vhodné politiky 
EU pro zaměstnanost, sociální začleňování a 
sociální ochranu, přičemž zvláštní pozornost 
věnuje zákazu diskriminace. Zasazuje se o 
vnitrostátní a mezinárodní dialog za účelem 
tvorby řešení skutečných potřeb a poskytuje 
finanční podporu na provádění inovací sociál-
ní politiky a politiky trhu práce. Mikrofinanco-
vání a sociální podnikání si klade za cíl zvýšit 
přístup k mikrofinancování pro zranitelné sku-
piny, zejména migranty, ženy, mladé lidi a pra-
covníky s nízkou kvalifikací, kteří si chtějí zalo-
žit vlastní mikropodnik nebo sociální podnik.

Třetí dílčí program EaSI, EURES, povzbuzuje 
mobilitu pracovníků uvnitř EU tím, že ucha-
zečům o zaměstnání z celé Unie zajišťuje pří-
stup ke stejným volným pracovním místům a 
podpůrným službám.

Program EU pro zaměstnanost 
a sociální inovace (EaSI)

Fond ve středu 
pozornosti

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace prosazuje vysokou úroveň kvality a udržitelné zaměstnanosti a součas-
ně zaručuje přiměřenou sociální ochranu a boj proti sociálnímu vyloučení, dlouhodobé nezaměstnanosti a diskriminaci, 
jakož i zlepšování pracovních podmínek a podporu rovnosti mezi ženami a muži.
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Způsobilá opatření
Sociální začleňování a integrace
Vzájemná hodnocení, nadnárodní analýzy a analýzy případových 
studií, hodnocení, pilotní projekty, semináře a výměny osvědčených 
postupů v souvislosti s politikami sociálního začleňování v různých 
členských státech s cílem usnadnit vzájemné učení atd.

Zaměstnanost a trh práce
Řešení nepřihlášené práce, budování kapacit poskytovatelů mik-
roúvěrů, které mají migrantům pomoci založit si podnik, výzkum 
v oblasti podnikání migrantů a úloha sociálních podniků 
při usnadňování integrace migrantů na trh práce, 
poradenské a náborové služby pro přeshraniční 
pracovníky, informační a komunikační činnosti 
ohledně výhod geografické a pracovní mobili-
ty, přizpůsobené mentorství, apod.

Vzdělávání a odborná příprava
Zlepšování digitální gramotnosti, vzájemné uče-
ní mezi aktéry EURES, odborná příprava poradců 
EURES apod.

Veřejná správa a řízení věcí veřejných
Rozvoj a činnosti přeshraničních partnerství apod.

Je dobré vědět
Provádění:  Programy Progress a EURES řídí 
přímo Evropská komise prostřednictvím vý-
zev k podávání nabídek a návrhů. Chcete-li 
podat žádost o záruku programu Mikrofi-
nancování a sociální podni kání, odpovězte 
na výzvu k vyjádření zájmu na internetové 
stránce Evropského investičního fondu. Ko-
mise nefinancuje podnikatele nebo sociální 
podniky přímo, ale vybraným poskytovate-
lům mikroúvěrů a investorům do sociálních 
podniků v EU umožňuje zvýšit úvěrovou čin-

nost.

Koordinace s dalšími opatřeními: 
EaSI doplňuje další programy EU, jako 
jsou ERASMUS+, Práva, rovnost a ob-
čanství, a strukturální fondy, zejména 

ESF a Iniciativu na podporu zaměstna-
nosti mladých lidí.

Rychlý odkaz

 bit.ly/2iZRkHS

Nizozemský projekt Sociální začle-
ňování dům od domu v multietnické 

problémové čtvrti, který se za-
měřuje na etnické menšiny a 
migranty v hustě obydlených 
čtvrtích velkých měst (Schilde-
rswijk, Haag), vyvinul metodu 

intervencí sociálního případové-
ho řízení (přístup dům od domu) 

s cílem zvýšit zaměstnanost mezi 
dlouhodobě nezaměstnanými rodiči, a tím 

zlepšit životní šance dětí vychovávaných v 
multietnických domácnostech.

Co bylo učiněno
EaSI pravidelně nabízí financování pro nevládní 
organizace provádějící výzkum v oblastech sociál-
ního začleňování nebo mikrofinancování a financo-
vání sociálních podniků. Financování lze poskytnout 
projektům, které se zaměřují na podnikání migrantů, 
a projektům zabývajícím se úlohou sociálních podniků při 
usnadňování integrace uprchlíků a migrantů do společnosti a na trh 
práce.

Další informace:   bit.ly/2fRPyd5

http://bit.ly/2iZRkHS
http://bit.ly/2fRPyd5
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Kdo může podat žádost
Veřejné orgány, nevládní organizace, potravinové banky apod.

Hlavní cíle
Hlavním cílem fondu FEAD je snížit počet chudých osob nebo osob 
chudobou ohrožených do roku 2020 nejméně o 20 milionů.  Tím, že 
pomáhá skupinám, které mají největší potíže, usiluje fond o posílení 
sociální soudržnosti a podporuje též výběr a rozdělování potravino-
vých darů s cílem omezit plýtvání potravinami.

Cílové skupiny
Nejchudší osoby určené dotčeným členským 
státem, jako jsou lidé žijící v chudobě, lidé 
bez domova, děti, starší občané, osoby se 
zdravotním postižením a migranti, mezi něž 
mohou patřit nově příchozí po příjezdu do 
Unie, žadatelé o azyl a uprchlíci.Přesné cílové 
skupiny jsou určeny na vnitrostátní úrovni a 
závisejí na způsobu, jakým členské státy defi-
nují typ pomoci, např. potravinová a základní 
materiální pomoc, sociální začleňování apod. 
Žadatelé o azyl a uprchlíci nejsou výslovným 
cílem, a aby byli způsobilí, musí být uvedeni 
v operačním programu.

Fond evropské pomoci 
nejchudším osobám (FEAD)

Fond ve středu 
pozornosti

Cílem Evropské pomoci nejchudším osobám je odstranit nejhorší formy chudoby v EU, jako je bezdomovectví, chudoba 
dětí a potravinová nouze. Vzhledem ke svému nápravnému charakteru slouží FEAD jako první krok v pomoci lidem najít 
cestu ven z chudoby a sociálního vyloučení.

Způsobilá opatření
Materiální pomoc
Pomoc lze poskytnout hned po příjezdu do 
EU ve formě krátkodobých opatření: potravi-
nové balíčky nebo jídla, oděvy a obuv, spací 
pytle, školní pomůcky a další potřeby, napří-
klad hygienické prostředky.

Sociální začleňování a integrace
Může mít pouze formu dlouhodobých opat-
ření po podání žádosti o azyl a může zahr-
novat: činnosti v oblasti sociálního začle-
ňování mimo aktivní opatření trhu práce, 
například nasměrování příjemců na jiné 
stávající služby, jazykové kurzy, překlady 
a tlumočení, opatření občanské orientace 
(např. informace o podmínkách, právech a 
povinnostech), činnosti na podporu zdraví, 
socializační a sdružovací činnosti, školení 
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pro zvýšení soběstačnosti, informace o dostupných sociálních služ-
bách a dočasném přístřeší, finanční gramotnost, přístup ke zdra-
votním a vzdělávacím službám, psychologická podpora a posílení 
postavení.

Je dobré vědět
Provádění: FEAD je řízen v režimu sdíleného řízení. Do-
plňuje Evropský sociální fond a pracuje společně s ním. 
Členské státy mohou buď nakupovat potraviny nebo 
zboží přímo a dodávat je prostřednictvím partnerských 
organizací, obvykle veřejných subjektů a nevládních 
organizací, nebo mohou těmto organizacím poskytovat 
finanční prostředky.

Materiální pomoc: Každá země může pomoc, kterou poskytuje, 
přizpůsobit. Materiální pomoc lze zkombinovat s průvodními opat-
řeními, jako je vedení a podpora s cílem pomoci těm nejchudším 
najít cestu ven z chudoby.
 
Účast sociálních potravinových obchodů: Potraviny a zboží finan-
cované fondem FEAD se musí mezi nejchudší osoby distribuovat 
bezplatně. Programu se mohou účastnit sociální potravinové 
obchody, pokud jsou spolufinancované produkty distri-
buovány bezplatně.

Evropská federace potravinových bank slu-
čuje zhruba 260 potravinových bank ve 23 
evropských zemích. Téměř polovina potravin 

shromážděných v Evropě pochází z evrop-
ského programu potravinové pomo-

ci nejchudším osobám; zbytek 
dodává potravinářský průmysl, 
maloobchody a jednotlivé oso-
by.

Síť FEAD je otevřená členská 
komunita, která slučuje ty sub-

jekty, které pracují na omezení 
nejhorších forem chudoby, posky-

tují příležitosti ke sdílení osvědčených 
postupů a nápadů týkajících se toho, jak po-
skytovat pomoc nejchudším osobám v EU.

Řídicí orgány v mé zemi:    
  bit.ly/2iyt0hf

Rychlý odkaz

 bit.ly/2hL0OFH

Co bylo učiněno
Francouzská federace potravinových bank slučuje 
79 potravinových bank na celém francouzském 
území. Každý rok pomůže více než 1,8 milionu 
osob žijících pod hranicí chudoby tím, že jim posky-
tuje potravinové košíky a jídlo.

V Chorvatsku byla mezi migranty rozdělována potravinová pomoc, 
hygienické přípravky a školní pomůcky společně s průvodními opat-
řeními, jako je poradenství o zdravotní péči, osobní hygieně a rodi-
čovství.

Německý projekt Hilfe-Lotsinnen für 
zugewanderte EU-Bürgerinnen in 

der Armutsprostitution (Podpora 
migrantkám, které chudoba 
dohnala k prostituci) poskytu-
je pomoc migrantkám, které 
chudoba dohnala k prostituci, a 

přístup ke vzdělávání a odborné 
přípravě pro jejich děti.

Další informace:   bit.ly/2gp75ay

http://bit.ly/2iyt0hf
http://bit.ly/2hL0OFH
http://bit.ly/2gp75ay http://bit.ly/2gp75ay


 

Švédská obec Härnösand zaujala k 
vítání migrantů a uprchlíků celostní přístup. V 

jejím akčním plánu pro včasnou integraci byla klíčovými 
zásadami při propagaci sociálního začleňování a integrace pevná 

účast občanské společnosti společně s jasným rozdělením povinností a 
včasnou intervencí. Opatření, jako brzký nástup do školy, dlouhodobé územní 

plánování, brzké uznání dovedností, sdílení pracoviště pro snadnější učení v praxi, 
budování míst pro komunitní setkávání a organizace činností specifických pro daný 

region jsou navrhována tak, aby migrantům a uprchlíkům nabízela pohostinnost a 
příležitosti k pobytu a k vybudování nového života v obci.

Ve španělské Andalusii a Melille byl spuštěn projekt aktivního občanství, který bojuje 
s negativními stereotypy přistěhovalců a s destruktivními zvěstmi, které stojí v cestě 
spoluexistenci v rozmanitosti. Iniciativa Stop zvěstem, využívá vyškolené agenty proti 
zvěstem, kteří prezentují objektivní, odůvodněné informace bojující proti nepravdivým 
tvrzením v místním prostředí, podporuje začleňování do hostitelských společností, 
mezikulturní povědomí a zákaz diskriminace.

Cílem italského včelařského projektu Statečná včelka je usnadnit sociální a pracovní 
integraci mladých žadatelů o azyl tím, že jim poskytuje specifické znalosti o 

základních včelařských technikách a stavění úlů. Místní včelařské řemeslo 
propaguje region, chrání biologickou rozmanitost a současně pomáhá 

žadatelům o azyl lépe se vypořádat s potížemi v jejich situaci.

Migranti mohou 
pomoci vybudovat inkluzivní 

společnosti
Pro ty, kdo věří v nalezení útočiště a nového života v Evropě, má často velký 

význam včasná, spravedlivá a účinná integrace. Jako skupina Zelených/ESA 
jsme přesvědčeni o tom, že by se nemělo jednat o nic menšího než dlouhodobý 

investiční proces, který usnadňuje aktivní účast a posílení postavení každé zapojené 
osoby. Vedle základních práv a potřeb migrantů a uprchlíků by měl v první řadě 
vytvářet pro ně smysluplné příležitosti k aktivní účasti nejen na ekonomickém 
životě, ale i na sociálním, kulturním a politickém životě a současně by měl zvyšovat 
jejich pocit sounáležitosti a vybízet je k tomu, aby přispívali k rozvoji místních 
komunit. Inkluzivní společnost, která vítá různé kultury a víry, bude s největší 
pravděpodobností těžit z přínosů rozmanitosti.sti.

Kromě četných výzev, jimž aktéři na místě čelí ve složitém úkolu tvorby 
takových příležitostí, představuje výraznou další překážku chybějící 

přiměřená finanční podpora. Nicméně mnoho dobrých příkladů 
místních a regionálních iniciativ již prokázalo, že dlouhodobá 

integrace migrantů a uprchlíků není pouze záležitostí 
způsobů a prostředků, ale v první řadě věcí 

inkluzivního dialogu a silné občanské 
angažovanosti.

Skupina 
Zelených/
Evropské 
svobodné 
aliance



Zelená 
evropská 
nadace  

Místní 
opatření je klíčem k 

úspěchu
Tento průvodce vychází z myšlenky, že osvědčené postupy a vynikající příklady toho, jak uvítat migranty, 

uprchlíky a žadatele o azyl a co dělat pro úspěšnou integraci, lze nalézt v místních komunitách a iniciativách po 
celé Evropě. V Zelené evropské nadaci jsme se spojili s národními Zelenými nadacemi z celé Evropy, abychom společně 

prozkoumali místní prostředí, kde se evropská realita a realita v jednotlivých státech protínají ve svém dopadu na životy 
migrantů, uprchlíků a žadatelů o azyl. S naším projektem „Politiky pro uprchlíky a migranty – místní úroveň“ usilujeme o 

identifikaci správné praxe na místní úrovni, výzev při provádění z hlediska integrace a poskytování služeb a potenciálních 
zelených návrhů pro spravedlivý a humanitní přístup k tzv. uprchlické krizi.

Publikace GEF zdrojem debaty
S poskytováním a distribucí bezplatných publikací chceme podnítit evropskou debatu. V květnu 2016 jsme vydali brožuru Paving 
the way for a Green debate on Refugee, Asylum and Migration Policies (Dláždění cesty pro zelenou debatu o politikách týkajících 
se uprchlíků, azylu a migrace), která shrnuje současný stav diskuse v zelené rodině a nastiňuje postoje Zelených v evropských 
orgánech, jako je Evropská strana zelených a Skupina Zelených v Evropském parlamentu. Koncem roku 2015 jsme zadali 
vypracování studie, která má posoudit stanoviska stran Zelených v Evropě vyhodnocením odpovědí, které v dotaznících 
uvedlo 25 stran Zelených ve 23 různých zemích. To nám umožnilo poskytnout přehled toho, kde souhlasí a kde nesouhlasí na 
vnitrostátní úrovni, a zdůraznit oblasti, v nichž otázky zůstávají nezodpovězeny a v nichž bude nutná další diskuse.
Kromě toho bylo tomuto palčivému problému věnováno poslední tematické číslo našeho vlastního Zeleného evropského 

časopisu (Green European Journal) („Checkpoint Evropa – Návrat hranic“). Analyzuje různé způsoby, v nichž se v Evropě 
znovu objevují hranice jak na zemi, tak v myslích evropských občanů a zkoumá prvky progresivní reakce na této 

alarmující vývoj.

Průvodce financováním pro aktéry ze Stran zelených
Doufáme, že naše práce bude moci přispět k živé výměně znalostí a zkušeností mezi aktéry ze Stran 

zelených v celé Evropě týkající se toho, jak spojit síly a čelit výzvám, které leží před námi, jelikož 
se v souladu se svou vizí snažíme vybudovat silnou Evropu občanů.Rovněž věříme, že tento 

průvodce poslouží jako zdroj informací o financování EU na jednom místě pro mnoho 
oddaných aktérů ze Stran zelených na místní a regionální úrovni, kteří pracují s 

migranty, uprchlíky a žadateli o azyl nebo kteří tuto činnost plánují do 
budoucnosti.

http://gef.eu
http://gef.eu/projects/refugees-and-migration-policies/
http://gef.eu/fileadmin/user_upload/GEF-Green_debate_on_Refugees-WEB.pdf
http://gef.eu/fileadmin/user_upload/GEF-Green_debate_on_Refugees-WEB.pdf
http://www.greeneuropeanjournal.eu/category/journal/volume-12/
http://www.greeneuropeanjournal.eu/category/journal/volume-12/
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Kdo může podat žádost
Veřejné orgány, organizace ze soukromého sektoru (zejména malé a 
střední podniky), univerzity, sdružení, nevládní organizace a dobro-
volnické organizace, jakož i zahraniční společnosti, sídlící v regionu 
zahrnutém do příslušného operačního programu.

Cílové skupiny
Rozsah podpory týkající se migrantů a uprchlíků zahrnuje rozvoj infra-
struktury v různých oblastech, jako je obnova měst, sociální a zdra-
votní péče, bydlení, podnikání a vzdělávání. Nespecifikuje 
podporu pro určité cílové skupiny, ale může přispět k 
omezení prostorové izolace nebo reagovat na potře-
by zranitelných skupin.

Hlavní cíle
EFRR je jedním z klíčových finančních ná-
strojů v rámci politiky soudržnosti EU zamě-
řených na snižování nerovností v rozvoji mezi 
evropskými regiony. Soustřeďuje své investice 
na inovace a výzkum, digitální agendu, pod-
poru pro malé a střední podniky a nízkouhlí-
kové hospodářství.

Pokud jde o migranty a uprchlíky, může 
EFRR doplňovat ESF v podpoře jejich 

procesu integrace prostřednictvím 
investic do infrastruktury a ob-
novy měst. Upřednostňována je 
podpora zaměstnanosti a sociál-
ního začleňování, boj proti chu-
době a diskriminace a investice 

do vzdělávání, odborné přípravy a 
celoživotního učení.

Evropský fond pro 
regionální rozvoj (EFRR)

Fond ve středu 
pozornosti

Evropský fond pro regionální rozvoj se věnuje posilování hospodářské, územní a sociální soudržnosti tím, že napravuje 
hlavní regionální nevyváženosti v EU.

Způsobilá opatření
Bydlení a infrastruktura
Výstavba přijímacích středisek a útulků, rozvoj 
infrastruktury v hotspotech, rozvoj infrastruktury 
pro sociální a zdravotnické služby, mobilní nemocni-
ce, sanitace a dodávky vody, infrastrukturální investice 
do vzdělávacích zařízení a vylepšený přístup k vzdělávání (např. 
investice do dopravní a silniční infrastruktury), rekonstrukce, mo-
dernizace bydlení a související infrastruktury v souladu se zásadami 
energetické účinnosti, investice do nízkoenergetického bydlení, vý-
stavba mateřských škol, škol, komunitních center, útulků, sociálního 
bydlení a mládežnických klubů apod.

Zdravotní a sociální péče
Primární zdravotnické služby, komunitní sociální péče, mediace, čin-
nosti v oblasti sociální práce apod.

Vzdělávání a odborná příprava
Jazykové kurzy, tělesná výchova apod.

Zaměstnanost a trh práce
Výdělečné činnosti (např. zakládání sociál-
ních podniků, mikroúvěrové programy) apod.

Veřejná správa a řízení věcí veřejných
Posilování institucionálních kapacit a účin-
nosti veřejné správy a orgánů zabývajících se 
integrací migrantů a uprchlíků.

Rychlý odkaz

 bit.ly/2iu8Wyv

http://bit.ly/2iu8Wyv
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Je dobré vědět
Provádění: EFRR je řízen v režimu sdíleného řízení prostřednictvím 
členských států ve formě vnitrostátních operačních programů prová-
děných regionálními orgány. Poskytuje podporu ve formě grantů, cen, 
splatné pomoci a finančních nástrojů.

Doplňkovost: Fond lze nejefektivněji využívat v koordinaci s fondem 
AMIF a s opatřeními sociální integrace a opatřeními trhu práce (např. 
odborná příprava, jazykové kurzy, poradenství, koučink, odborná pří-
prava a opatření zaměstnanosti).

Flexibilita využívání: EFRR může poskytovat mimořádná opatření v 
závislosti na daném případě, která doplňují podporu z fondu AMIF, 
ISF apod. Mimořádná opatření souvisejí s přijímáním migrantů a 
uprchlíků a mohou zahrnovat budování nebo rozšiřování kapacit přijí-
macích středisek, útulků, stanů a kontejnerů.

Řídicí orgány v mé zemi:     bit.ly/2hKXJph

Co bylo učiněno
Rakouský projekt Mingo Migrant Enterprises, 
vytvořený Vídeňskou obchodní agenturou, 
nabízí podnikům migrantů počáteční podporu 
a konzultace, jakož i podporu při jednáních s 
agenturami, úřady a finančními institucemi ve 
Vídni.

Další informace:    bit.ly/2gLoDB0

Přeshraniční projekt spolupráce MigrAlp, navr-
žený dvěma regiony, Tyrolskem v Rakousku, 
a Jižním Tyrolskem v Itálii, podporuje rozvoj 
nástrojů a informačních služeb pro integraci 
komunit migrantů při současném řešení rasi-
smu a diskriminace. Hlavními znaky tohoto 
projektu je lepší integrace do společnosti a na 
trh práce a zvyšování informovanosti o kul-
turní rozmanitosti ve školách prostřednictvím 
modelové hry nazvané SpaceMigrants.

Další informace:     bit.ly/2h2xGKv

Městský rozměr
Města hrají klíčovou roli při reagování na demografické změny a nové 
migrační trendy a při přizpůsobování se jim. Jako jedna z prvních kon-
taktních míst pro migranty čelí často složitému procesu integrace, kte-
rý může vyvíjet tlak na jejich sociální politiky, strategie zaměstnanosti 
a veřejné služby.

Program přeshraniční spolupráce URBACT podporuje zřizování sítí 
měst v různých členských státech pracujících na konkrétním téma-
tu. Jeho projekt OPENCities spojil města, aby vytvořila proaktivnější 
politiky, které budou lépe lákat nebo udržovat mobilní mezinárodní 
obyvatelstvo.

Strategie integrovaného udržitelného rozvoje měst se soustřeďují na 
klíčové městské výzvy a přinášejí do městských oblastí trvalé zlep-
šení hospodářských, environmentálních, klimatických, sociálních a 
demografických podmínek. Jsou vedeny a realizovány ve spolupráci s 
občanskou společností, místními občany a dalšími vládními úrovněmi.

Iniciativa Městská inovativní opatření poskytuje městským oblastem 
v celé Evropě zdroje k testování nových řešení městských výzev a k 
tomu, aby se přesvědčily, jak tyto práce fungují v praxi.

Přeshraniční rozměr
Evropská územní spolupráce (INTERREG) pro-
sazuje lepší regionální spolupráci prostřednic-
tvím nadnárodních přístupů řešících společné 
otázky. Její přeshraniční prvek spolupráce po-
vzbuzuje členské státy k tomu, aby se obrátily 
směrem ke svým sousedům a poskytly jim ná-
stroje pro společné řízení socioekonomických, 
environmentálních a územních výzev, jimž 
čelí. Pokud jde o migranty a uprchlíky, může 
pomoci řešit problémy týkající se obchodová-
ní s lidmi tím, že bude podporovat institucio-
nální a administrativní spolupráci mezi EU a 
třetími zeměmi kolem Středozemního moře a 
se sousedními zeměmi.

http://bit.ly/2hKXJph
http://bit.ly/2gLoDB0
http://bit.ly/2h2xGKv
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Kdo může podat žádost
Všechny veřejné a soukromé subjekty legálně usazené v členských 
státech, země Evropského sdružení volného obchodu a kandidátské 
země nebo potenciální kandidáti v souladu se svými rámcovými do-
hodami.

Cílové skupiny
Příjemci mezinárodní ochrany (uprchlíci), jakož za určitých podmí-
nek i nově příchozí a žadatelé o azyl.

Fond ve středu 
pozornosti

Způsobilá opatření
Právo a bezpečnost
Výměna osvědčených postupů v oblastech 
zvyšování povědomí, konference a mediál-
ní kampaně, analytické činnosti (studie, sběr 
údajů, průzkumy, zprávy), informační materiály 
a průvodci, rozvoj společných metodik, podpora 
organizací občanské společnosti (nevládní orga-
nizace) zapojených do ochrany rovnosti a práv lidí 
apod.

Vzdělávání a odborná příprava
Budování kapacit a odborná příprava pro odborníky (výměny pra-
covníků, setkání odborníků, workshopy), vývoj školicích modulů a 
on-line/off-line školicích nástrojů, vývoj informačních a komuni-
kačních nástrojů, vzájemné učení, vzájemné hodnocení, události 
školení pro školitele, jazyková odborná příprava v oblasti právnické 
terminologie, vzdělávací materiály apod.

Je dobré vědět
Provádění: Fond je spravován a řízen přímo Evropskou komisí (GŘ 
pro spravedlnost) prostřednictvím grantů na opatření a provozní 
náklady a přímých přidělení, zveřejňovaných ve formě výzev k po-
dávání nabídek a výzev k podávání návrhů. Míry spolufinancování 
se pohybují mezi 80 % a ve výjimečných případech 90 %.
.

Program Spravedlnost

Doplňkovost: Program Spravedlnost 
může doplňovat program Práva, rov-

nost a občanství, Fond pro vnitřní bez-
pečnost, Erasmus+ a nástroj předvstupní 

pomoci. Subjekty orientované na zisk mo-
hou mít přístup k tomuto programu pouze ve 
spolupráci s neziskovými či veřejnými organi-
zacemi.

Co bylo učiněno
V roce 2016 Komise vyhlásí výzvu k před-
kládání návrhů na podporu budování kapa-
cit pro odborníky v oblasti práv dětí. Navíc 
budou prostřednictvím přímých grantů pro 
mezinárodní organizace posilovány systémy 
ochrany dětí pro děti migrantů.

Rychlý odkaz

 bit.ly/1n7HQaL

Program Spravedlnost se specializuje na další rozvoj evropského prostoru práva na základě vzájemného uznávání a 
vzájemné důvěry.

Hlavní cíle
Cílem programu je zajistit, aby právní předpi-
sy EU v občanskoprávním a trestním soudnic-
tví byly účinně uplatňovány napříč členskými 
státy, a usnadnit náležitý přístup ke spravedl-
nosti pro občany a podniky. Podporuje justič-
ní spolupráci v občanských a trestních věcech 
a prosazuje účinný přístup ke spravedlnosti 
a ochraně práv obětí trestných činů. Je po-
vzbuzována přeshraniční spolupráce mezi 

členskými státy s cílem zlepšit vzájemné 
znalosti a pochopení soudních systémů, 

a tedy i vzájemnou důvěru.

http:// bit.ly/1n7HQaL
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Z důvodu několika genderově specifických výzev představují 
uprchlice, žadatelky o azyl a ženy bez dokladů vysoce zranitelnou 
skupinu mezi migranty.  Ve všech stadiích své cesty mohou být vystaveny 
genderově podmíněnému násilí a v hostitelské zemi mohou čelit izolaci. 
Jejich přístup ke službám, pracovním místům a odborné přípravě může být 
omezen a může vést k ekonomické, sociální a kulturní závislosti. Vzhledem 
k genderové segregaci trhu práce a složitému procesu uznávání jejich 
kvalifikace jsou často zaměstnány na pracovních místech s nízkým platem, 
což zpomaluje jejich integraci. Ačkoli mnoho žen opouští své domovské 
země s touhou dosáhnout spravedlnosti a rovnosti, diskriminační politiky, 
které řídí proces migrace, jim často mohou situaci zhoršit. Aby pomohly 
migrantkám rozvíjet jejich pocit sounáležitosti a stát se aktivním 
přínosem pro hostitelskou společnost, musí přijímající společnosti 
brát v úvahu jejich specifické potřeby a usilovat o jejich posílení 
a nezávislost tím, že budou prosazovat politiky genderově 
citlivého přijetí a integrace. 

Uprchlice, 
žadatelky o azyl a ženy bez dokladů
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Kdo může podat žádost
Neziskové organizace, obce, sdružení, městské rady, dobročinné orga-
nizace, nadace, kulturní a kreativní organizace apod.

Cílové skupiny
Uprchlíci, jakož za určitých podmínek i nově příchozí a žadatelé o azyl

Fond ve středu 
pozornosti

Způsobilá opatření
Projekty mohou migrantům pomoci socializovat 
se a vyjádřit se, aniž by se museli spoléhat na 
konkrétní jazyk, a mohou zvyšovat povědomí o 
příčinách a účincích migrace.

Kultura a sdělovací prostředky
Evropské filmy a televizní programy, festivaly, li-
terární překlady, produkce celovečerních, animova-
ných a dokumentárních filmů, knihovny, propagace kul-
turního dědictví, mezinárodní akce, výstavy a festivaly, odborná 
příprava pro kulturní a kreativní pracovníky apod.

Je dobré vědět
Provádění: Program řídí přímo Evropská komise prostřednictvím 
Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast na 
základě ročních pracovních plánů, v nichž jsou nastíněny činnosti fi-
nancování a částky, které mají být přiděleny.

Kanceláře programu Kreativní Evropa, nacházející se v každé zúčastněné 
zemi, poskytují informace o programu a přístupu k finančním prostřed-
kům

Kontaktní informace o jednotlivých zemích jsou k dispozici zde:
    bit.ly/21k98gO

Projekty evropské spolupráce podporují přeshraniční spolupráci mezi 
kulturními a kreativními organizacemi v EU i mimo ni. Projekty mo-
hou podporovat vzájemné porozumění mezi hostitelskými komunita-

Kreativní Evropa

mi a migranty. Finanční prostředky jsou 
k dispozici malým projektům (vedoucí 

projektu a nejméně dva další partneři) 
nebo velkým projektům (vedoucí projektu 

a nejméně pět dalších partnerů). Všechny pro-
jekty mohou trvat maximálně 48 měsíců.

Záruční mechanismus podporuje přístup k fi-
nancím pro mikropodniky a malé a střední or-
ganizace v kulturním a kreativním odvětví.

Rychlý odkaz

 bit.ly/1hCkqIB

Program Kreativní Evropa chrání a prosazuje kulturní a jazykovou rozmanitost Evropy, produkt století mezikulturní 
interakce, vlivů a migrace.

Hlavní cíle
Program podporuje evropské kulturní, audio-
vizuální a meziodvětvové projekty podporující 
sociální integraci a vzájemné kulturní poro-
zumění. Může zvýšit viditelnost evropských 
hodnot a kultur a prosazovat mezinárodní ko-
produkci. Financované činnosti oslavují přínos 

migrantů ke kulturní rozmanitosti v Evropě. 
Kultura může být pro ně způsobem, jak 

se setkávat, komunikovat a stát se sou-
částí komunity.

Co bylo učiněno
Projekt evropské spolupráce: výzva Integrace 
uprchlíků byla zahájena v roce 2016 na podpo-
ru projektů usnadňujících integraci uprchlíků 
v Evropě a prohlubujících vzájemné kulturní 
porozumění, mezináboženský dialog a to-
leranci. Jeho cílem je pomoci uprchlíkům se 
socializací a vyjádřením sebe sama, aniž by 
hovořili jazykem hostitelské země, propagovat 
demokratické hodnoty a dát občanům EU pří-
ležitost učit se z hodnot a kultur uprchlíků.

http://bit.ly/21k98gO
http://bit.ly/1hCkqIB
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Kdo může podat žádost
Místní a regionální orgány, neziskové organizace, organizace občan-
ské společnosti, vzdělávací, kulturní a mládežnické organizace, vý-
zkumné instituce, think-tanky, platformy celoevropských organizací 
apod.

Cílové skupiny
Příjemci mezinárodní ochrany (uprchlíci), jakož za určitých podmí-
nek i nově příchozí a žadatelé o azyl.

V rámci konkrétních priorit pro 
období 2016–2020 se program 

bude soustředit na Boj proti stigma-
tizaci přistěhovalců a tvorbu protipříbě-

hů na podporu mezikulturního dialogu a vzá-
jemného porozumění.
 
Kontaktní místo programu Evropa pro občany  
v mé zemi :     bit.ly/2iDMQdr

Co bylo učiněno
Belgický projekt Můj příběh – média a mig-
ranti, který začal v roce 2016, bude zkoumat, 
jak sdělovací prostředky hlavního proudu 
utvářejí vnímání migrantů a uprchlíků obča-
ny tím, že bude studovat zprávy ve sdělo-
vacích prostředcích a bude vytvářet obsah, 
aby mohl poskytnout zásadní protipříběhy, a 
tím, že bude vybízet k účasti občanů.

Další informace:    bit.ly/2gVKe7q

Hlavní cíle
Program Evropa pro občany, který věnuje 
zvláštní pozornost boji proti stigmatizaci mi-
grantů a podpoře mezikulturního dialogu a 
vzájemného porozumění, prosazuje demokra-
tickou a občanskou účast ve formě projektů 
partnerské spolupráce měst mobilizujících 
účastníky k diskusi o konkrétních evropských 
politických otázkách a rozvíjejících příležitosti 
pro společenskou angažovanost a dobrovol-

nickou činnost, sítí měst podporujících 
obce pracující na společném tématu, 

a projektů občanské společnosti 
poskytujících příležitosti k přímé 
účasti na procesu tvorby politik.

Evropa pro občany

Fond ve středu 
pozornosti

Rychlý odkaz

 bit.ly/1SYcUup

Způsobilá opatření
Sociální začleňování a integrace
Partnerství mezi městy, jejichž cílem je diskuse 
o evropských politických otázkách (partnerská 
spolupráce měst), sítě měst ke zkoumání společ-
ných otázek a sdílení zdrojů, projekty občanské 
společnosti umožňující přímou účast v procesu 
tvorby politik EU (debaty, kampaně, činnosti pro 
shromažďování názorů občanů EU, podpora občan-
ské angažovanosti a solidarity, dobrovolnická činnost), 
vzájemná hodnocení, setkání odborníků, osvětové činnosti 
apod.

Je dobré vědět
Provádění: Program Evropa pro občany je řízen přímo Evropskou 
komisí a je prováděn její Výkonnou agenturou pro vzdělávání, kul-
turu a audiovizuální oblast na základě ročních pracovních progra-
mů. Financování je dostupné ve formě grantů na opatření s ome-
zeným časovým rámcem, grantů na provozní náklady zaměřených 
na think-tanky a organizace občanské společnosti a ve formě ve-
řejných zakázek. V příslušných pracovních programech jsou do-
stupné míry spolufinancování.

Program je potenciálně otevřen přistupujícím zemím, kandidát-
ským zemím a potenciálním kandidátským zemím, pokud s Komisí 
podepsaly Memorandům o porozumění.

Program Evropa pro občany se zaměřuje na zvyšování povědomí a pochopení EU, její historie, rozmanitost a hodnoty, 
jakož i na pomoc lidem, aby se více angažovali v občanských a demokratických aktivitách.

http://bit.ly/2iDMQdr
http://bit.ly/2gVKe7q
http://bit.ly/1SYcUup
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Kdo může podat žádost
Organizace občanské společnosti, nevládní organizace, subjekty ve-
řejného sektoru, regionální a místní orgány, evropské sítě, významná 
centra, školy, školicí střediska apod.

Cílové skupiny
Příjemci mezinárodní ochrany (uprchlíci), jakož za určitých podmí-
nek i nově příchozí a žadatelé o azyl.

Podobná opatření: Dalšími progra-
my EU souvisejícími s podporou 
a ochranou lidských práv jsou 
Evropský nástroj pro demokracii 
a lidská práva, který prosazuje de-

mokracii, právní stát a dodržování 
lidských práv mimo EU, a program 

Evropa pro občany, který podporuje 
pochopení historie a rozmanitosti EU.

Co bylo učiněno
Nadnárodní projekt GEMMA proti násilí: Ge-
nderově podmíněné posílení postavení migrantů 
prostřednictvím víceagenturního přístupu pod-
poruje provádění stávajících lidskoprávních 
nástrojů pomocí meziodvětvového přístupu 
s cílem vypořádat se s původními příčinami 
násilí a pomoci migrantkám, které přežily ná-
silí.

Další informace:    bit.ly/2g7NImg

Hlavní cíle
Program zajišťuje dodržování práv a svobod 
lidí v praxi tím, že je zviditelňuje a snaží se o 
jejich důsledné uplatňování napříč EU. Jeho 
cíl, kterým je podpora zákazu diskriminace, 
podpora práv dětí, zvyšování povědomí a boj 
proti rasismu, xenofobii a násilí na ženách a 

dětech, se silně zaměřuje na migranty.

Práva, rovnost a občanství

Fond ve středu 
pozornosti

Rychlý odkaz

 bit.ly/1pBWgDi

Způsobilá opatření
Práva a svobody
Výměna osvědčených postupů, konference a 
kampaně na zvyšování povědomí, analytické 
činnosti (studie, referenční hodnoty, průzkumy), 
informační materiály, opatření chránící rovnost a 
lidská práva, péče o děti migrantů bez doprovodu a 
prosazování jejich práv, informace pro nově příchozí 
na jednom místě, opatření s evropskou přidanou hodno-
tou apod.

Vzdělávání a odborná příprava 
Budování kapacit a odborná příprava pro odborníky (výměny pra-
covníků, setkání odborníků, workshopy), vývoj školicích modulů a 
on-line/off-line školicích nástrojů, vzájemné učení, vzájemná hod-
nocení, školení pro školitele, jazyková odborná příprava v oblasti 
právnické terminologie, vzdělávací materiál apod.

Je dobré vědět
Provádění: RECP je spravován a řízen přímo Evropskou komisí (GŘ 
pro spravedlnost) prostřednictvím grantů na opatření a provozní ná-
klady, zveřejňovaných ve formě výzev k podávání nabídek a výzev k 
vyjádření zájmu. Míra spolufinancování projektů činí obvykle 80 %.

Subjekty orientované na zisk mohou mít přístup k tomuto programu 
pouze ve spolupráci s neziskovými či veřejnými organizacemi.

Program Práva, rovnost a občanství prosazuje a chrání rovnost a práva osob tak, jak jsou zakotvena ve Smlouvě o Evropské 
unii, Listině základních práv a v mezinárodních úmluvách o lidských právech.

http://bit.ly/2g7NImg
http://bit.ly/1pBWgDi


Jednou z obzvláště ohrožených skupin jsou 
děti migrantů a nezletilé osoby. Na jejich cestě do 
hostitelské země mohou být ohroženy jejich životy a 
mohou být porušována jejich práva. Často jsou odděleny 
od svých rodin, trpí nedostatkem finančních prostředků 
a podpůrných sítí, a jsou tak obzvláště zranitelné vůči 
násilí, vykořisťování a nezákonnému obchodu. Bez ohledu 
na jejich státní příslušnost a migrační status by dětem 
a nezletilým osobám měla být poskytována prioritní 
pomoc, především pak ve formě přizpůsobených 
systémů na ochranu dětí, opatření předcházejících 
odloučení rodiny a podporujících sloučení rodiny a 
opatření udělujících přímý přístup k azylovému řízení, 
zdravotní péči, vzdělávání a právnímu zastoupení.

Děti migrantů
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Kdo může podat žádost
Program Erasmus+ je přístupný zúčastněným organizacím, jako jsou 
univerzity, poskytovatelé vzdělávání a odborné přípravy, think-tanky, 
výzkumné organizace, mládežnické skupiny a soukromé podniky, a 
jednotlivým účastníkům (studentům, vyučujícím a školitelům, pracov-
níkům s mládeží, dobrovolníkům), kteří se mohou účastnit prostřed-
nictvím organizací, které se na programu podílejí.

Cílové skupiny
Zvláštní pozornost je věnována účastníkům ze znevýhodně-
ných prostředí, především migrantům a uprchlíkům, kteří 
se mohou zúčastnit všech oblastí programu. Avšak v ka-
ždém členském státě platí jiné zvláštní podmínky.

Je dobré vědět
Provádění: Program prová-
dějí buď vnitrostátní agen-
tury v členských státech, 

nebo přímo Evropská komi-
se prostřednictvím Výkonné 

agentury pro vzdělávání, kulturu 
a audiovizuální oblast. Příjemci mohou 

podat žádost prostřednictvím obecné výzvy 
k podávání návrhů, specifických výzev k po-
dávání návrhů a výzev k podávání nabídek.
Míry spolufinancování závisejí na konkrétních 
opatřeních. Jednotlivé osoby mohou podat 
žádost pouze prostřednictvím organizací, ni-
koli přímo.
Podrobné informace jsou k dispozici na stránce 
programu Erasmus+:    bit.ly/2iKFeCW

  Hlavní cíle
Program poskytuje financování v oblastech 
vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a spor-
tu.. Podporuje mobilitu lidí za účelem lepší 
zaměstnatelnosti a mezinárodní spolupráce s 
cílem sdílet inovativní postupy. Jsou povzbu-
zována opatření podporující sociální začle-
ňování migrantů, předcházející radikalizaci, 
podporující uznávání kvalifikací a prosazující 

mnohojazyčnost, toleranci a společné 
hodnoty.

Erasmus+

Fond ve středu 
pozornosti

Rychlý odkaz

 bit.ly/2i5zPG7

Způsobilá opatření
Vzdělávání a odborná příprava
Odborná příprava pro děti uprchlíků a migrantů, me-
zikulturní učebny, podpora tolerance a rozmanitosti ve 
třídách, budování kapacit ve vzdělávacích a školicích insti-
tucích, zvyšování mediální gramotnosti, školení v oblasti kom-
petencí za účelem řešení složitých situací ve třídách a předčasného 
ukončování školní docházky, opatření podporující mladé pracovníky, 
uznávání dovedností a kompetencí, podpora studujících se zvláštními 
potřebami, on-line jazykové hodnoticí kurzy, odborná příprava dobro-
volníků za účelem poskytování poradenství v oblasti studia a zaměstna-
nosti, mediační služby, testy v případě nedoloženého vzdělání, úhrada 
nákladů spojených se studiem ve vysokoškolských institucích, činnosti 
neformálního učení, dobrovolnická činnost apod.

Sociální začleňování a integrace
Opatření podporující integraci, debaty a konference s cílem zvýšit 
povědomí, právní poradenství / zdravotnické služby poskytované stu-
dentům, kurzy orientace, školení pro přizpůsobení se místní kultuře 
apod.

Program Erasmus+ se věnuje zlepšování vzdělávání, odborné přípravy a neformálního učení pro mladé lidi jako pro-
středku tvorby pracovních míst a zlepšování konkurenceschopnosti Evropy.

http://bit.ly/2i5zPG7
http://bit.ly/2iKFeCW
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On-line jazyková podpora pro uprchlíky: Od roku 2016 
bude po dobu tří let k dispozici 200 000 licencí na 
on-line jazykovou podporu Erasmus+ pro jazy-
ková hodnocení a kurzy. Více informací sdělí 
vnitrostátní agentury pro Erasmus+.

Uznávání akademických kvalifikací: Informa-
ce o tom, jak určit způsobilost uprchlíka ke 
vstupu do programu, pokud obdržíte žádost s 
doklady o získané kvalifikaci nebo bez takových 
dokladů:    bit.ly/22rb2xx

Co bylo učiněno
Projekt přeshraniční spolupráce na-

zvaný Jasnost měl pomoci migran-
tům s omezenými znalostmi cizích 
jazyků získat přístup k základní 
odborné přípravě na pracovišti v 
jejich vlastním jazyce. Spolupráce 
se zaměstnavateli znamenala, že 

odborná příprava byla okamžitě 
užitečná na skutečných pracovištích.

Další informace:   bit.ly/2gl7Sw0

Zásada partnerství podporuje aktivní zapojení 
regionálních a místních orgánů, občanské 
společnosti a nevládních organizací při přípravě, 
provádění, sledování a hodnocení finančních 
programů, což je klíčem pro udržitelný rozvoj. 
Metoda zdola nahoru dává zúčastněným stranám 
příležitost navrhovat své vlastní rozvojové strategie a 
projekty s podporou EU.

Zásada partnerství

http://bit.ly/22rb2xx
http://bit.ly/2gl7Sw0
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Kdo může podat žádost
Nevládní organizace poskytující první pomoc nově příchozím mig-
rantům, veřejné orgány a další veřejné subjekty, výzkumné a zdra-
votní ústavy, univerzity, mezinárodní organizace apod.
. 
Cílové skupiny
Příjemci mezinárodní ochrany (uprchlíci), jakož za ur-
čitých podmínek i nově příchozí a žadatelé o azyl.

Fond ve středu 
pozornosti

Způsobilá opatření
Zdravotní a sociální péče
Zdravotní posouzení, očkování, obecná hygienic-
ká opatření, zdravotní vzdělávání a propagace zdraví, 
následný systém pro sledování léčby migrantů, zlepšený 
přístup ke zdravotní péči pro zranitelné migranty, opatření komunit-
ní a domácí péče, rekreační služby, změna orientace specialistů na 
praktické lékaře, prevence přenosných a chronických onemocnění, 
léčba duševního zdraví (např. posttraumatický stres), telemedicína a 
mobilní zdraví, analýza zdravotních záznamů používaných v hotspo-
tech, školení pro odborníky „na frontové linii“ apod.

Je dobré vědět
Provádění: Program řídí přímo Evropská komise prostřednictvím Vý-
konné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny na 
základě ročních pracovních programů. Existují dva hlavní finanční 
mechanismy: granty a nabídková řízení. Výzvy k podání návrhů, nabí-
dek, společných opatření a vyjádření zájmu jsou zveřejňovány po celý 
rok. Míry spolufinancování EU se pohybují mezi 60 % a 80 %.

Národní kontaktní místa jsou vnitrostátní odborníci, kteří propagují 
příležitosti programu v oblasti zdraví a radí a pomáhají žadatelům.

Seznam národních kontaktních míst je k dispozici zde::
    bit.ly/2fRJO31

Program EU v oblasti zdraví

Projekt Aspekty veřejného zdraví 
u migrace v Evropě (PHAME) pomáhá 

členským státům posílit jejich zdravotní 
systémy, aby mohly řešit aspekty veřejného 
zdraví u migrace a mohly chránit zdraví mi-
grantů.

Rychlý odkaz

 bit.ly/2iKxrFn

Program EU v oblasti zdraví podporuje celkovou strategii Evropa 2020, aby se EU stala inteligentní udržitelnou ekonomi-
kou podporující začlenění a růst pro všechny tím, že bude investovat do zdraví svých obyvatel.

Hlavní cíle
Tento program provádí strategii EU v oblas-
ti zdraví s cílem zlepšit zdraví lidí a omezit 
zdravotní nerovnosti. Jeho hlavními cíli je 
propagovat zdraví, předcházet nemocem a 

zlepšit přístup k lepší a bezpečnější zdra-
votní péči. Pokud jde o migranty, pro-

gram EU v oblasti zdraví podporuje 
opatření první pomoci a investice 
do zdraví s cílem omezit nerov-
nosti a vypořádat se se sociálním 
vyloučením.

Co bylo učiněno
Projekt 8 nevládních organizací v 11 státech 
pomáhá zdravotnickým organizacím po-
skytovat zdravotnické služby nově přícho-
zím migrantům, zejména dětem, nezletilým 
osobám bez doprovodu a těhotným ženám, 
prostřednictvím mobilního zdravotního 
dohledu a jednotek reakce (posuzování du-
ševního a tělesného zdraví, psychosociální 
podpora).

Další informace:    bit.ly/2hv53ck

http://bit.ly/2fRJO31
http://bit.ly/2iKxrFn
http://bit.ly/2hv53ck


Právo na přístup ke zdravotní péči je zakotveno 
v Listině základních práv a mělo by být přiznáno 
každému „za podmínek stanovených vnitrostátními 
právními předpisy“. Přístup ke zdravotní péči pro 
migranty bez dokladů se v jednotlivých zemích liší a 
pohybuje se od naléhavých případů až po plný přístup. 
Dokonce i v členských státech, kde mají plný nárok na 
péči, může být přístup omezen překážkami, jako jsou 
zákony, podle nichž je nelegální pobyt trestným činem, 
povinnosti lékařů a zdravotnických odborníků podávat 
hlášení, jazykové problémy, chybějící sociální sítě a 
znalost zdravotnického systému.

Přístup ke zdravotní péči
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Další fondy

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova je hlavní finanční 
nástroj k provádění politiky rozvoje venkova EU, který pomáhá ven-
kovským oblastem vypořádat se s ekonomickými, environmentální-
mi a sociálními výzvami 21. století. Pokud jde o migranty, může 
EZFRR nabízet obcím ve venkovských oblastech podporu 
pro všechny činnosti propagující sociální začleňování, 
snižování chudoby a hospodářský rozvoj. Může při-
spívat především ve formě střednědobé pomocí (2–3 
roky) v těchto klíčových oblastech: bydlení, zdravotní 
péče, vzdělávání a zaměstnanost.

Finanční opatření zahrnují opatření v oblasti bydle-
ní a základní infrastruktury, základní služby, jako je 
voda, odpad a elektřina, služby související se vzdělá-
váním, např. mateřské školy, školy a autobusy, zdravotní 

Evropský námořní a rybářský fond podporuje sociální začleňo-
vání, snižování chudoby a hospodářský rozvoj v oblasti ry-
bolovu a akvakultury. Podporuje strategie, které vytvořili 
místní akční skupiny pro rybolov, které se obvykle na-
cházejí na pobřeží a jako takové v přední linii, pokud 
jde o příjezd migrantů a žadatelů o azyl.

Fond může poskytovat finanční prostředky na 
odbornou přípravu a vzdělávání žadatelů o azyl a 
uprchlíků s cílem zlepšit jejich integraci na trh práce. 
Jinak mohou též těžit z prvotní podpory pro mladé 
rybáře a nové farmáře udržitelné akvakultury. V někte-
rých situacích je financování k dispozici na přijímání žadatelů 

služby, odborná a jazyková příprava, místa 
setkání a komunitní činnosti, osvojování do-
vedností v zemědělství, potravinářství a les-

nictví, vzdělávání o životním prostředí 
a potravinách, jakož i počáteční 

pomoc při tvorbě nezeměděl-
ských produktů, jako jsou 
řemesla a tradiční produkty. 
Přístup k financování je za-
jištěn na vnitrostátní nebo 
regionální úrovni prostřed-
nictvím místních akčních 

skupin nebo přímo od veřej-
ných orgánů ve spolupráci s 

místními subjekty.

Evropský zemědělský fond pro 
rozvoj venkova (EZFRR)

o azyl v rámci odvětví rybolovu nebo 
mimo něj. Většina finančních pro-

středků je spravována sdíleným 
řízením a prováděna v soula-
du s vnitrostátními operač-
ními programy, přičemž o 
tom, které projekty budou 
financovány, rozhodují vni-
trostátní orgány. Malou část 

spravuje přímo Evropská ko-
mise. Maximální míra spolufi-

nancování činí obvykle 75 %.

Rychlý odkaz

 bit.ly/2iupVki

Rychlý odkaz

 bit.ly/2hLbdBs

Evropský námořní 
a rybářský fond (ENRF)

http://bit.ly/2iupVki
http://bit.ly/2hLbdBs
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Externí podpora

Nástroj EIDHR byl vytvořen proto, aby podporoval demokracii a lidská práva ve třetích zemích. Podporuje spolupráci 
s občanskou společností v otázkách demokracie a lidských práv, včetně práv migrantů a žadatelů o azyl. Finanční 
prostředky lze přidělit opatřeními, která prosazují svobodu sdružování a projevu, jakož i opatřeními posilujícími právní 
stát, bojujícími proti diskriminaci, předcházejícími mučení a podporujícími ochránce lidských práv. V rámci EU mohou 
financovaná opatření zahrnovat práci s oběťmi mučení.

Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva (EIDHR)

Nástroj pro rozvojovou spolupráci (DCI)

Nástroj pro rozvojovou spolupráci se specializuje na vymýcení chudoby v rozvojových zemích v Asii, na Středním výcho-
dě, v Latinské Americe a v jižní Africe. Řeší i výzvy migračních toků, zejména situaci nezletilých osob bez doprovodu, 
žadatelů o azyl a žen, a současně prosazuje klíčovou roli organizací občanské společnosti a místních orgánů. K financo-
vaným opatřením může patřit integrace a ochrana práv migrantů a jejich rodin v hostitelských společnostech, především 
opatření zlepšující rovný přístup ke vzdělávání, posilování sociálního začleňování a rovnosti žen a mužů a boj proti dis-
kriminaci a násilí.

NPP poskytuje finanční podporu zemím procesu rozšíření a připravuje je na práva a povinnosti, které jsou spojeny 
s členstvím v EU. Nabízí financování Albánii, Bývalé jugoslávské republice Makedonii, Černé Hoře, Srbsku, Turec-
ku, Bosně a Kosovu. Předvstupní podpora činností souvisejících s migrací může zahrnovat opatření pro boj proti 
obchodování s lidmi, podporu obětem násilí, výstavbu přijímacích středisek, poskytování nouzových služeb, jako je 
pitná voda, hygienizace a hygiena, zdravotní péče a přístřeší, jakož i zajišťování budování kapacit a koordinaci na 
regionální úrovni.

Nástroj předvstupní pomoci (NPP)

Nástroj partnerství (PI)

Nástroj partnerství si klade za cíl podporovat vnější rozměr vnitřních politik EU v takových oblastech, jako je kon-
kurenceschopnost, výzkum a inovace, jakož i migrace. Podporuje spolupráci se zeměmi, které hrají důležité role v 
celosvětovém dění, jako je Čína, Rusko a země Latinské Ameriky atd. Poskytuje též cennou podporu politickému 
dialogu a vzájemným strategickým zájmům v oblastech mezinárodního práva soukromého, justiční spolupráce, 
rovnosti a migrace. 
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Evropská komise (GŘ pro migraci a vnitřní věci)
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
https://www.easo.europa.eu/

Evropská migrační síť (EMN)
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/index_en.htm

Evropské migrační fórum (EESC)
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.cs.home

Evropská internetová stránka o integraci
https://ec.europa.eu/migrant-integration/home

Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR)
http://www.unhcr.org/

Platforma pro mezinárodní spolupráci v oblasti migrantů bez dokladů (PICUM)
http://picum.org/en

Skupina pro migrační politiku (MGP)
http://www.migpolgroup.com/

Evropská rada pro uprchlíky a exulanty (ECRE)
http://www.ecre.org/

Evropský program pro integraci a migraci (EPIM)
http://www.epim.info/

Evropská síť migrujících žen
http://www.migrantwomennetwork.org/

Pracovní skupina pro migraci a integraci (Eurocities)
http://www.eurocities.eu/eurocities/working_groups/Migration-and-integration-&tpl=home

Sociální platforma
http://www.socialplatform.org/

Další informace 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/
https://www.easo.europa.eu/
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/index_en.htm
https://ec.europa.eu/migrant-integration/home
http://www.unhcr.org/
http://picum.org/en
http://www.migpolgroup.com/
http://www.ecre.org/
http://www.epim.info/
http://www.migrantwomennetwork.org/
http://www.eurocities.eu/eurocities/working_groups/Migration-and-integration-&tpl=home
http://www.socialplatform.org/
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Hlavní odkazy 

Evropská komise

Evropský parlament

Váš průvodce financováním EU 
 (Skupina Zelených/ESA)

Evropská migrační síť

Evropský program pro 
integraci a migraci

Centrum pro 
evropskou politiku 

Centrum pro evropská 
politická studia

Konference o okrajových ná-
mořních regionech Evropy

Úřad Vysokého 
komisaře OSN pro uprchlíky EUROCITIES

Platforma pro mezinárodní 
spolupráci v oblasti migrantů 
bez dokladů

ESPON

http://www.greens-efa.eu/en/article/your-guide-to-eu-funding/
http://www.greens-efa.eu/en/article/your-guide-to-eu-funding/


Kontakt:

gef.eu @GEF_Europe GreenEuropeanFoundation greeneuropeanjournal.eu info@gef.eu 

greens-efa.eu @greensEPGreensEFAGreens-EFA@ep.europa.eu youtube.com/user/greensefa

http://gef.eu
https://twitter.com/gef_europe
https://www.facebook.com/GreenEuropeanFoundation/
http://greeneuropeanjournal.eu
http://greens-efa.eu
https://twitter.com/greensep
https://www.facebook.com/greensefa/
http://youtube.com/user/greensefa

