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LIFE
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Název programu

LIFE
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
1293/2013 ze dne 11. prosince 2013

2

Číslo nařízení

A

RADY

(EU)

č.

Další legislativní dokumenty, které jsou pro realizaci programu
významné:
PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. března 2015 o
přijetí víceletého pracovního programu LIFE na období 2014-2017
Program LIFE, jenž navazuje na stejnojmenný program
z předchozího operačního období, je zaměřený na životní
prostředí, ochranu přírody a klima. Cílem programu je udržitelné
hospodářství, ochrana a renovace životního prostředí, zavádění
účinných a ekologických inovací a postupů. LIFE je rozdělený na
následující podprogramy a prioritní oblasti (PO):
Podprogram pro životní prostředí
►
►
►

3

PO1: životní prostředí a účinné využívání zdrojů
PO2: příroda a biologická rozmanitost
PO3: správa a informace v oblasti životního prostředí

Popis
Podprogram pro oblast klimatu
►
►
►

PO1: zmírňování změny klimatu
PO2: přizpůsobování se změně klimatu
PO3: správa a informace v oblasti klimatu

Žádosti o podporu v programu LIFE se podávají k EK1, národní
kontaktní místo je pak MŽP, kde mohou žadatelé konzultovat své
projekty a u projektů schválených EK žádat v případě otevřené
národní výzvy MŽP o kofinancování. Realizace programu se řídí
tzv. víceletými pracovními programy, přičemž aktuální program je
platný pro roky 2014-2017.
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Obecné cíle:2
►
►

►

4

Cíle programu - úroveň
EU

►

►

►

přispívat k přechodu k nízkouhlíkovému hospodářství, jež
je odolné vůči změnám klimatu a účinně využívá zdroje
přispívat k ochraně a zlepšování kvality životního prostředí
a k zastavení úbytku biologické rozmanitosti, včetně
podpory sítě Natura 2000
zlepšovat rozvoj, provádění a kontrolu dodržování politiky
a právních předpisů Unie v oblasti životního prostředí a
klimatu
urychlovat a prosazovat integraci cílů z oblasti životního
prostředí a klimatu do ostatních politik Unie a činností
veřejného i soukromého sektoru
na všech úrovních podporovat lepší správu v oblasti
životního prostředí a klimatu, včetně zapojení občanské
společnosti, nevládních organizací a místních subjektů
podpora provádění sedmého akčního programu pro životní
prostředí3

Specifické cíle prioritních oblastí jednotlivých podprogramů jsou
v příslušeném nařízení na stranách 194-197.
5

Cíle programu - úroveň
ČR

Specifické cíle programu pro ČR nejsou k dispozici.
EU
Způsobilé typy projektů se liší v rámci jednotlivých prioritních
oblastí, obecně však mohou být granty použity na následující
projekty:4

6

Oblasti podpory
(způsobilé akce)

►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

pilotní projekty
demonstrační projekty
projekty využívající osvědčené postupy
integrované projekty
projekty technické pomoci
projekty budování kapacit
přípravné projekty
informační projekty
projekty zaměřené na zvyšování informovanosti
projekty zaměřené na šíření osvědčených postupů
další projekty nezbytné pro dosažení obecných cílů (viz
výše)

Aktuální seznam podporovaných akcí je dostupný v prováděcím
rozhodnutí komise (viz zdroje), které ustavuje víceletý pracovní
program na roky 2014-2017.
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7

Období programu

2014 – 20205

8

Alokace programu

3 456 655 000 EUR6
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9

Alokace dle regionů,
zemí

10

Způsobilí žadatelé

Pro ČR by mělo být v letech 2014 – 2017 určeno 2,03 % z částky
nezahrnující integrované projekty.7
►

všechny právnické osoby (veřejné, neziskové i soukromé
subjekty)89

►
►

žádosti jsou předkládány přímo EK10
pro účely podání projektu je nutné se zaregistrovat na
webových stránkách eProposal,11 které jsou určeny právě
k tvorbě a odevzdání projektových návrhů do programu
LIFE
na tomto portálu jsou dostupné formuláře k žádosti o
grantech a pokyny pro žadatele

EU:

►

ČR:
►

11

Způsob podávání
žádostí

►

►

►

►
►

12

Odpovědný orgán EU

EK: GŘ Životní prostředí (ENV)

13

Národní kontaktní
místo

MŽP: Odbor finančních a dobrovolných nástrojů - oddělení
programu EU18

14

Informace o
komplementaritě na
stránkách NKM

15

Jak jsou informace
dostupné/přehledné

►

4

národní kontaktní místo – MŽP – poskytuje českým
žadatelům konzultace při přípravě projektových návrhů12
v případě dostatku času může být před odevzdáním
projektu EK předkládaný návrh zaslán MŽP k
připomínkování13
v případě otevřené národní výzvy je možné u projektů po
schválení ze strany EK získat národní kofinancování z
MŽP14
v případě žádosti o kofinancování se podává koncept
žádosti (projektové žádosti určené pro EK) v českém
jazyce15
žadatel o kofinancování z prostředků MŽP musí mít právní
subjektivitu a sídlo v ČR16
v rámci kofinancování je možné získat max. 10 milionů Kč
a ne více než 15% z celkových způsobilých nákladů
projektu17

►

webové stránky MŽP programu LIFE obsahují sekci
věnovanou komplementaritě LIFE a dalších programů
sekce obsahuje přehled programů komplementárních
k programu LIFE a přehled termínů výzev
komplementárních programů na rok 201619

EU:

Analýza programů EU v souvislosti doplňkovostí s programy ESI fondů

Ernst & Young, s.r.o.

Na stránkách EK20 (zde) věnovaných programu LIFE lze najít kromě
základních informací o programu také všechny relevantní
dokumenty (legislativa, víceleté pracovní programy nebo evaluaci
předchozího operačního období). Na stránkách je taktéž databáze
projektů21 (zde) ve které lze vyhledávat podle jednotlivých oblastí
programu, klíčových slov, zemí, let a několika dalších kritérií.
Obdobně jako v případě projektů lze vyhledávat dokumenty a
publikace, které vzešly z projektů programu LIFE nebo jsou pro něj
relevantní. Na webových stránkách jsou v neposlední řadě
informace o možnostech podpory (popis a kalendář výzev)
doplněných o odkazy na další stránky.
ČR:
Na webových stránkách MŽP22 (zde) které se věnují programu
LIFE, jsou k dispozici obecné informace o programu, dále pak popis
typického projektu v rámci programu LIFE a informace k možnému
zisku finančních prostředků. V sekci ke stažení jsou pak kromě
příslušného nařízení a víceletého pracovního programu k dispozici
materiály a prezentace pro žadatele. Dále je v této sekci možné
stáhnout český manuál pro žadatele z programu LIFE, který
čtenáře seznámí s důležitými informacemi pro podávání žádostí.
1. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.
1293/2013
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1293&from=E
N
2. EUROPEAN COMMISSION: LIFE PROGRAMME
http://ec.europa.eu/environment/life/
3. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: KOMUNITÁRNÍ
PROGRAM LIFE
http://www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life
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Zdroje

4. ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
č. 1386/2013
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D1386&from=E
N
5. LIFE MULTIANNUAL WORK PROGRAMME FOR 20142017
http://ec.europa.eu/environment/life/about/documents/
mawp_annex.pdf
6. PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. března
2015 o přijetí víceletého pracovního programu LIFE na
období 2014-2017
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/komunitarn
i_program_life/$FILE/OPEU_LIFEVicelety_pracovni_program%2Bkomentare20150721.pdf
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7. EUROPEAN COMMISSION: EPROPOSAL (ON-LINE
CREATION AND SUBMISSION OF LIFE PROPOSALS)
https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/
8. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – JAK NAPSAT
ÚSPĚŠNÝ PROJEKT – MANUÁL PRO ŽADATELE
Z PROGRAMU LIFE 2014-2020
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/komunitarn
i_program_life/$FILE/OPEU_Jak-napsat-uspesny-projektLIFE-1_20160502.pdf
9. EUROPEAN COMMISSION: LIFE PROGRAMME: SEARCH
FOR LIFE PROJECTS
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/in
dex.cfm

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: KOMUNITÁRNÍ PROGRAM LIFE
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1293/2013 – strana 347/193
3
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1386/2013
4
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1293/2013 – strana 347/197
5
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1293/2013 – strana 347/192
6
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1293/2013 – strana 347/193
7
LIFE MULTIANNUAL WORK PROGRAMME FOR 2014-2017 - strana 27
8
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1293/2013 – strana 347/200
9
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: KOMUNITÁRNÍ PROGRAM LIFE
10
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: KOMUNITÁRNÍ PROGRAM LIFE
11
EUROPEAN COMMISSION: EPROPOSAL (ON-LINE CREATION AND SUBMISSION OF LIFE
PROPOSALS)
12
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: KOMUNITÁRNÍ PROGRAM LIFE
13
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – JAK NAPSAT ÚSPĚŠNÝ PROJEKT – MANUÁL PRO
ŽADATELE Z PROGRAMU LIFE 2014-2020 – strana 20
14
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – JAK NAPSAT ÚSPĚŠNÝ PROJEKT – MANUÁL PRO
ŽADATELE Z PROGRAMU LIFE 2014-2020 – strana 18
15
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – JAK NAPSAT ÚSPĚŠNÝ PROJEKT – MANUÁL PRO
ŽADATELE Z PROGRAMU LIFE 2014-2020 – strana 18
16
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – JAK NAPSAT ÚSPĚŠNÝ PROJEKT – MANUÁL PRO
ŽADATELE Z PROGRAMU LIFE 2014-2020 – strana 18
17
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – JAK NAPSAT ÚSPĚŠNÝ PROJEKT – MANUÁL PRO
ŽADATELE Z PROGRAMU LIFE 2014-2020 – strana 18
18
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – JAK NAPSAT ÚSPĚŠNÝ PROJEKT – MANUÁL PRO
ŽADATELE Z PROGRAMU LIFE 2014-2020 – strana 2
19
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: KOMUNITÁRNÍ PROGRAM LIFE – PŘEHLED PROGRAMŮ
KOMPLEMENTÁRNÍCH K PROGRAMU LIFE
20
EUROPEAN COMMISSION: LIFE PROGRAMME
21
EUROPEAN COMMISSION: LIFE PROGRAMME: SEARCH FOR LIFE PROJECTS
22
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: KOMUNITÁRNÍ PROGRAM LIFE
1
2
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Azylový, migrační a integrační fond (Asylum, Migration and
Integration Fund)
1

2

Název programu

Číslo nařízení

Azylový, migrační a integrační fond (Asylum, Migration and
Integration Fund)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014 ze dne
16. dubna 2014 (zřízení AMIF)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 ze dne
16. dubna 2014 (obecná ustanovení týkající se AMIF)

3

Popis

Azylový, migrační a integrační fond je orientován na problematiku
spojenou s migrací a týká se dále azylové politiky, integrace
příchozích cizinců, zajišťování dobrovolných i nucených návratů a
spolupráce mezi evropskými státy. Cílem programu na nadnárodní
úrovni je posílení a rozvinutí společné azylové politiky a zlepšení
řízení migračních toků. Aktivity v rámci AMIF jsou z velké části
realizovány skrze národní programy, ve kterých jsou formulovány
konkrétní národní cíle. Odpovědným orgánem EU je Evropská
komise, konkrétně GŘ Migrace a vnitřní věci (DG HOME). Za
realizaci Národního programu AMIF v ČR zodpovídá MVČR – Odbor
fondů EU v oblasti vnitřních věcí. Oproti podobnému programu ISF
jsou výzvy častěji otevřené širšímu okruhu zájemců, zejména z řad
nestátních neziskových organizací. AMIF integruje více programů
z minulého programového období, jako např. uprchlický fond
(2008-2013) nebo integrační fond (2007-2013).
Obecný cíl AMIF:1
►
►

4

Cíle programu - úroveň
EU

přispívat k účinnému řízení migračních toků
provádět, posilovat a rozvíjet společné azylové politiky a
politiky týkající se doplňkové a dočasné ochrany a
společné přistěhovalecké politiky

Specifické cíle:2
►
►
►
►

posílení a rozvoj všech aspektů společného evropského
azylového systému včetně jeho vnějšího rozměru
podpora legální migrace do členských států v souladu
s jejich hospodářskými a sociálními potřebami
podpora spravedlivých a účinných strategií navracení osob
(s důrazem na udržitelnost návratů)
posilování solidarity a sdílení odpovědnosti mezi členskými
státy (zejména s těmi státy, které jsou nejvíce vystaveny
migračním a azylovým tokům)

Specifické cíle Národního programu AMIF:3
Azyl – hlavní cíl
►

zajištění standardů práva EU nebo vyšších

Azyl - národní cíle:
►
►

►
►

zvýšení standardu procesu přijímání žadatelů o udělení
mezinárodní ochrany
posílení organizační struktury zodpovídající za řízení o
udělení mezinárodní ochrany a administrativních kapacit
s cílem dosáhnout vyšší účinnosti
zlepšení a posílení systému připravenosti a krizového
plánování
aktualizace a rozvoj Koncepce národního přesidlovacího
programu

Integrace/legální migrace – hlavní cíl
►

rozvíjení a zlepšování konceptu center na podporu
integrace cizinců

Integrace/legální migrace – národní cíle:
►
►

5

Cíle programu - úroveň
ČR

►
►
►
►
►

zefektivnění a zlepšení příslušných legislativních nástrojů
vytvoření zjednodušených, koherentních a uživatelsky
přívětivých pravidel
posílení kontrolních mechanismů sledujících účel pobytu a
plnění povinností migrantů
posílení integračních aspektů migrace
podpora zranitelných osob
podpora v oblasti vzdělávání, poskytování sociálního a
právního poradenství, podpora ekonomické soběstačnosti
zvyšování povědomí a informovanosti o problematice
integrace

Návraty – hlavní cíl
►

vytvoření
komplexního
návratového
systému
podporujícího jak dobrovolné i nucené návraty a zvýšení
účinnosti mechanismů a strategií usnadňující opětovné
sociální a ekonomické začlenění státních příslušníků
třetích zemí v zemích původu

Návraty – národní cíle
►
►
►
►
►

6

Oblasti podpory
(způsobilé akce)

EU

poskytování právní pomoci státním příslušníkům třetích
zemí
zvyšování kvality právního poradenství
zvyšování účinnosti pomoci při návratu dobrovolným i
nuceným navrátilcům
zvyšování celkového počtu dobrovolných návratů
spolupráce mezi partnery zapojenými do řízení migrace

►

►

typů akcí, které mají být podporovány zejména fondem
AMIF, je vysoké množství, jejich seznam lze nalézt
v nařízení č. 516/2014 (strany 150/177-183)
komise každoročně schvaluje jednoletý pracovní program,
jenž určuje priority a cíle pro daný rok (včetně priorit pro
výzvy a příklady aktivit)

ČR
Podporované akce vycházejí ze specifických cílů uvedených
v Národním programu AMIF4 a ročních plánů výzev5. V Národním
programu je v návaznosti na specifické cíle aktuálně stanoveno 24
podporovaných akcí jako např.:
►
►
►
►

sociální a právní pomoc a zastupování
předodjezdová asistence
zvyšování povědomí o integračních službách
podpora výzkumu v oblasti integrace

7

Období programu

2014-20206

8

Alokace pro EU
(alokace pro země
mimo EU)

3,137 mld. EUR7

9

Alokace dle regionů,
zemí

Alokace AMIF ČR: 27 685 177 EUR8
EU

10

Způsobilí žadatelé

Příklady možných příjemců dle GŘ Migrace a vnitřní věci:9
► orgány státní správy
► orgány místní samosprávy
► nevládní organizace
► humanitární organizace
► soukromé a veřejné právní společnosti
► vzdělávací a výzkumné organizace
ČR
Žadatelé způsobilí v ČR nebo partneři projektů z fondů musí
splňovat následující požadavky:10
►
►
►

status právnické osoby
mít aktivní datovou schránku
nepatřit mezi subjekty, které se nemohou účastnit výzvy
z důvodů pokut, insolvence, dluhu ad.

EU11
11

Způsob podávání
žádostí

►

►

žádosti jsou podávány pouze elektronicky skrze účastnický
portál (Participant Portal), na kterém jsou dostupné
všechny potřebné dokumenty
příručka pro žadatele je poskytována ke každé výzvě

ČR12
►
►
►
►
►

kolově a průběžně
otevřená a uzavřená
žádost se předkládá v listinné podobě a elektronicky na
CD
doručení osobně nebo poštou
za rok 2016 výrazně převažují otevřené výzvy

12

Odpovědný orgán EU

Evropská komise - GŘ Migrace a vnitřní věci (HOME)

13

Národní kontaktní
místo

Ministerstvo vnitra ČR – Odbor fondů EU v oblasti vnitřních věcí

14

Informace o
komplementaritě na
stránkách NKM

►

informace o komplementaritě s dalšími programy jsou
obsaženy v Národním programu AMIF (kapitola 6.6) 13

EU
Na stránkách GŘ Migrace a vnitřní věci věnovaných programu
AMIF14 (zde) jsou dostupné jednoleté programy s prioritami pro
daný rok. Jsou zde dostupné aktuální i proběhlé výzvy fondu,
oceněné projekty a odkazy na příslušné nařízení ustavující fond.
K dispozici je dále stručný návod k podání žádosti.
15

Jak jsou informace
dostupné/přehledné

ČR
Informace na stránkách MVČR týkající se fondu AMIF15 (zde) jsou
spojeny s fondem ISF (Fond pro vnitřní bezpečnost). Informace
k AMIF jsou vcelku dobře členěné a obsahují odkazy na další
relevantní stránky. Informace o harmonogramu výzev, výzvy a
příslušné dokumenty pro žadatele jsou dobře dostupné a není
obtížné je najít.

1. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.
514/2014
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0514&from=CS
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Zdroje

2. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.
516/2014
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0516&qid=1427
275462543&from=CS
3. NÁRODNÍ PROGRAM – AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ
FOND - REVIZE
http://www.mvcr.cz/soubor/fondy-eu-v-oblasti-vnitrnichveci-amif-a-isf-dokumenty-narodni-program-amifrevize.aspx
4. MVČR: FONDY EU V OBLASTI VNITŘNÍCH VĚCÍ (AMIF A ISF)
– OBECNÉ INFORMACE
http://www.mvcr.cz/clanek/fondy-eu-v-oblasti-vnitrnichveci-obecne-informace.aspx

5. EUROPEAN COMMISSION: ASYLUM, MIGRATION AND
INTEGRATION FUND (AMIF)
http://ec.europa.eu/dgs/homeaffairs/financing/fundings/migration-asylumborders/asylum-migration-integration-fund/index_en.htm
6. ROČNÍ PLÁN VÝZEV NÁRODNÍHO PROGRAMU
AZYLOVÉHO, MIGRAČNÍHO A INTEGRAČNÍHO FONDU NA
ROK 2016
http://www.mvcr.cz/soubor/rocni-plan-vyzev-amif2016.aspx
7. MINISTERSTVO VNITRA: PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A
PŘÍJEMCE – 2. VYDÁNÍ
http://www.mvcr.cz/soubor/prirucka-pro-zadatele-aprijemce-2-vydani-10-12-2015-pdf.aspx
8. EUROPEAN COMMISSION: AMIF: UNION ACTIONS
http://ec.europa.eu/dgs/homeaffairs/financing/fundings/migration-asylumborders/asylum-migration-integration-fund/unionactions/index_en.htm
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Kreativní Evropa (Creative Europe)
1

Název programu

Kreativní Evropa (Creative Europe)

2

Číslo nařízení

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
č. 1295/2013 ze dne 11. prosince 2013

A

RADY

(EU)

Program Kreativní Evropa integruje doposavad oddělené
programy Kultura a MEDIA. Program je zaměřený na podporu
evropských kulturních a kreativních odvětví a je rozdělený na tři
dílčí programy:
►
►
►

3

Popis

MEDIA
Kultura
Mezioborová část

Jednotlivé programy jsou zaměřené na (1) audiovizuální tvorbu,
zejména film, (2) mezinárodní spolupráci kulturních a kreativních
organizací a (3) výměny zkušeností a know-how, analýzy a studie,
konference nebo semináře. V zemích, jež mohou z programu
čerpat, se nacházejí kanceláře Kreativní Evropy, které zajišťují
informační a poradenský servis pro žadatele v dané zemi.
V případě ČR jsou odlišná kontaktní místa pro dílčí programy
Kreativní Evropy. Program spadá pod generální ředitelství
Evropské komise - Vzdělávání a kultura, avšak jeho správou a
administrací je pověřena Výkonná agentura pro audiovizi,
vzdělávání a kulturu (EACEA).
Obecné cíle programu:1
►

►

4

Cíle programu – úroveň
EU

chránit, rozvíjet a podporovat evropskou kulturní a
jazykovou rozmanitost a podporovat evropské kulturní
dědictví
posilovat konkurenceschopnost evropských kulturních a
kreativních odvětví, zejména audiovizuálního odvětví,
s cílem prosazovat inteligentní a udržitelný růst
podporující začlenění

Konkrétní cíle:
►
►

►

►

podporovat schopnost evropských kulturních a kreativních
odvětví působit nadnárodně a mezinárodně
podporovat nadnárodní pohyb kulturních a kreativních děl
a nadnárodní mobilitu kulturních a kreativních činitelů,
zejména umělců, získávat nové publikum a rozšiřovat
stávající
zlepšovat přístup ke kulturním a kreativním dílům v Unii i
jinde se zvláštním zaměřením na děti, mladé lidi, osoby se
zdravotním postižením a nedostatečně zastoupené
skupiny
udržitelně posílit finanční možnosti MSP, mikroorganizací
a malých a středních organizací v kulturních a kreativních

►

odvětvích a současně usilovat o zajištění vyváženého
zeměpisného pokrytí a zastoupení jednotlivých odvětví
podporování nadnárodní politické spolupráce podněcovat
rozvoj politik, inovace, kreativitu, budování publika a
vytváření nových obchodních a řídících modelů

Priority dílčího programu MEDIA:2
►

►

►
►
►

►
►

snadnější získávání a zdokonalování dovedností a
schopností profesionálů v audiovizi a rozvoj sítí, včetně
používání digitálních technologií
zvyšování schopnosti audiovizuálních subjektů vytvářet
evropská audiovizuální díla s potenciálem pohybovat se
v rámci Unie
podpora mezipodnikových výměn usnadňováním přístupu
na trhy
podpora distribuce filmů v kinech prostřednictvím
nadnárodního marketingu
podpora nadnárodního marketingu, budování značky a
distribuce audiovizuálních děl na všech platformách mimo
kina
podpora budování publika jako prostředek podněcování
zájmu o evropská audiovizuální díla
podpora nových způsobů distribuce

Priority dílčího programu Kultura:3
►

►

►

►
►
►

5

Cíle programu - úroveň
ČR

podpora akcí poskytujících kulturním a kreativním
činitelům dovednosti, schopnosti a know-how přispívající
k posílení kulturních a kreativních odvětví
podpora akcí, umožňujících kulturním a kreativním
činitelům spolupracovat na mezinárodní úrovni a
internacionalizovat svou profesní dráhu a činnost
poskytování podpory na posílení evropských kulturních a
kreativních organizací a mezinárodních sítí s cílem
usnadňovat přístup k profesním příležitostem
podpora mezinárodních turné, akcí, výstav a festivalů
podpora oběhu evropské literatury a její dostupnosti
podpora budování publika

Specifické cíle programu Kreativní Evropa pro ČR nejsou
k dispozici.

EU
6

Oblasti podpory
(způsobilé akce)

Podporovaná opatření se u jednotlivých dílčích programů liší a
příslušné nařízení EP a Rady (EU) je stanovuje následovně:4
Dílčí program MEDIA:

►
►
►

►
►

►
►
►
►
►
►

rozvoj vzdělávacích opatření, která podporují získávání a
zdokonalování dovedností a schopností
vývoj evropských audiovizuálních děl, zejména filmů a
televizních děl
činnosti zaměřené na podporu evropských audiovizuálních
produkčních
společností,
zejména
nezávislých
produkčních společností
činnosti napomáhající tomu, aby se evropští a mezinárodní
koprodukční partneři setkávali
usnadňování přístupu k oborovým obchodním akcím a
trhům v audiovizuální oblasti a používání internetových
obchodních nástrojů
zavádění systémů podpory pro distribuci zahraničních
evropských filmů
usnadňování pohybu evropských filmů po celém světě a
mezinárodních filmů v Unii
síť provozovatelů evropských kin uvádějících významný
podíl zahraničních evropských filmů
iniciativy představující a podporující rozmanitost
evropských audiovizuálních děl
činnosti zaměřené na propagaci filmové gramotnosti
inovativní akce testující nové obchodní modely a nástroje
v oblastech, které budou pravděpodobně ovlivněny
zavedením a používáním digitálních technologií

Dílčí program Kultura:
►
►
►

►
►

nadnárodní projekty spolupráce, které sdružují kulturní a
kreativní organizace z různých zemí
činnosti evropských sítí kulturních a kreativních organizací
z různých zemí
činnosti organizací s evropským posláním, které podporují
rozvoj nových talentů a podněcují nadnárodní mobilitu
kulturních a kreativních činitelů a pohyb děl
literární překlad a jeho další propagace
zvláštní akce zaměřené na zviditelňování bohatství a
rozmanitosti evropských kultur a na podporu
mezikulturního dialogu

Meziodvětvová složka (mezioborová část):
►

►

►
►

nadnárodní výměna zkušeností a know-how týkajících se
nových obchodních a řídících modelů, činností vzájemného
učení a vytváření sítí mezi organizacemi
shromažďování údajů o trhu, studie, analýzy trhu práce a
potřebných
dovedností,
analýzy
evropských
a
vnitrostátních kulturních politik a podporu statistických
zjišťování
platba členského poplatku Unie v observatoři s cílem
podporovat sběr a analýzu dat v audiovizuálním odvětví
testování nových meziodvětvových obchodních přístupů
k financování, distribuci a zpeněžování tvorby

►

►

konference, semináře a politický dialog, mimo jiné
v oblasti kulturní a mediální gramotnosti, jež případně
podporují vytváření digitálních sítí
kanceláře programu Kreativní Evropa a plnění jejich úkolů

ČR:
Dílčí program MEDIA:5
(na webových stránkách není uvedeno, zdali platí následující
pokryté oblasti audiovize pro ČR či se jedná o reformulaci
evropských podporovaných opatření uvedených v příslušném
nařízení EP a Rady EU)
►

►
►
►
►
►
►
►

podpora producentů – vývoj filmových a televizních
projektů a videoher, televizní programy – mezinárodní
televizní koprodukce
distribuce evropských filmů v kinech – selektivní podpora,
automatická podpora a podpora sales agentů
vzdělávání – vzdělávací programy pro filmové profesionály
filmové festivaly
přístup na trh – evropské filmové trhy, burzy námětů a
koprodukční fóra
online distribuce – video-on-demand
práce s publikem – práce s publikem/filmová výchova
kina – Europa Cinemas

Dílčí program Kultura:
(jde o příklady uvedené v prezentaci podprogramu Kultura, jež jsou
k dispozici na webových stránkách Institutu umění, nejde však o
akce představené jako specifické pro ČR 6)
►

►
►

►

mezinárodní projekty (např. koprodukce, putovní výstavy,
profesionalizace, využití ICT nebo výměny kulturních
aktérů)
literární překlady (překlady s cílem podporovat oběh a
propagaci evropské literatury)
sítě
(akce
poskytující
kulturním
představitelům
dovednosti, kompetence a know-how, akce umožňující
mezinárodní spolupráci, posílení evropských kreativních a
kulturních odvětví)
platformy (spolupráce s publikem, propagace, komunikace
nebo branding)

Meziodvětvová složka (mezioborová část):
►

bude spuštěna v roce 2016 a konkrétně pro ČR tak nejsou
žádné oblasti podpory k dispozici

7

Období programu

2014-20207

8

Alokace pro EU

1 462 724 000 EUR8

(alokace pro země
mimo EU)
9

Alokace dle regionů,
zemí

Pro jednotlivé státy oprávněné k čerpání z fondu nejsou alokace
dle zemí k dispozici.
►

10

Způsobilí žadatelé

►

program nepřijímá žádosti od jednotlivců, kteří však
mohou být podpořeni prostřednictvím projektů, které
předkládají kulturní organizace9 (např. u překladů podává
žádost o podporu nakladatel)10
podmínky pro žádající subjekty se liší v rámci jednotlivých
podprogramů (např. žádající subjekty u některých akcí jako
je překládání nebo kooperační projekty v rámci dílčího
programu Kultura musí mít alespoň dvouletou
existenci)1112

EU13
►

►
►
►
►

►

11

►

Způsob podávání
žádostí

►

►

aktuální výzvy lze najít na stránkách Výkonné agentury pro
audiovizi, vzdělávání a kulturu (EACEA), kde je možné
hledat výzvy podle dílčích oborů nebo detailněji podle
jednotlivých oblastí (jako např. překlad literatury, podpora
distribuce nebo filmové festivaly)
u konkrétních výzev je pak možné dohledat text výzvy
v některém z evropských jazyků, přílohy nebo kontakty
součástí je též návod pro účast ve výzvě
pro žadatele je nutné se registrovat na portálu ECAS
(European Commission Authentication Service)
žadatel musí být dále registrován na účastnickém portále
(Participant Portal) a mít kód PIC (Participant
Identification Code)
žadatelé musí vyplnit povinné přílohy formuláře eForm,
které jsou k dispozici v oficiálních jazycích EU
u žádosti o podporu vyšší než 60 000 EUR je nutné doložit
finanční kapacitu žadatele14
o podporu lze žádat prostřednictvím výzev k nabídkám
(calls for proposal) nebo skrze veřejné soutěže (calls for
tenders)
výzvy lze dále najít na stránkách Evropské komise v sekci
kultura15

ČR
V rámci dílčího programu MEDIA je při zájmu o podporu z
programu možné kontaktovat oddělení NFA16, které má dílčí
program na starosti. Potenciálním žadatelům poskytuje Kancelář
Kreativní Evropa – MEDIA poradenství, informace a další podporu.
Na webových stránkách věnovaných samostatně dílčímu programu
MEDIA jsou pak informace o aktuálních výzvách a podmínkách pro
získání podpory.17 V rámci dílčího programu Kultura je pak možné
na webových stránkách Institutu umění18 nalézt semináře pro
žadatele o granty či vyhledávat partnery do projektů (a naopak
hledat projekty, ve kterých partnery shání). V rámci dílčího

programu Kultura je dále možné žádat MKČR o další podporu a
kofinancování.19
Evropská komise - GŘ Vzdělávání a kultura (EAC)
12

Odpovědný orgán EU

►

správou a administrací programu je pověřena Výkonná
agentura pro audiovizi, vzdělávání a kulturu (EACEA)

Liší se u jednotlivých dílčích programů.
13

14

Národní kontaktní
místo

Informace o
komplementaritě na
stránkách NKM

►
►

dílčí program MEDIA – Národní filmový archiv
dílčí program Kultura – Institut umění – Divadelní ústav +
Sekce pro kulturní dědictví programu Kultura – Národní
památkový ústav

►

na stránkách Institutu umění – Divadelního institutu
věnovaných CE – Kultuře je k dispozici sekce věnovaná
programům a výzvám vhodných pro financování
mezinárodních projektů z oblasti kulturních a kreativních
odvětví20
informace o komplementaritě s Kreativní Evropou lze najít
v přílohách dokumentů programů IROP s jinými programy
(např. Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod
nebo Severovýchod)21

►

►

14

Informace o
komplementaritě na
stránkách NKM
►

na stránkách Institutu umění – Divadelního institutu
věnovaných CE – Kultuře je k dispozici sekce věnovaná
programům a výzvám vhodných pro financování
mezinárodních projektů z oblasti kulturních a kreativních
odvětví22
informace o komplementaritě s Kreativní Evropou lze
najít v přílohách dokumentů programů IROP s jinými
programy23

EU

15

Jak jsou informace
dostupné/přehledné

O programu Kreativní Evropa jsou informace dostupné na
stránkách Evropské komise24 (zde). Na stránkách lze najít seznam
výzev spolu s příslušnou dokumentací. Informace jsou dostupné
pro každý z dílčích programů a stránky obsahují sekci s dokumenty
týkající se programu (např. závěrečné zprávy nebo impact
assessment). Ke stažení jsou dále informační prospekty nebo
seznamy proběhlých projektů. V neposlední řadě se lze ze stránek
dozvědět více o jednotlivých iniciativách jako např. Evropská cena
za literaturu nebo cena za architekturu v EU.
ČR
Informace k programu Kreativní Evropa jsou dostupné na
samostatných webových stránkách25 (zde) kde lze najít základní
informace o programu a jeho dílčích programech, dále o finančních
nástrojích programu, Evropském městě kultury, cenách EU ad. Na

stránkách je také možno stahovat relevantní dokumenty a tiskové
zprávy a nalézt kontakty na kanceláře Kreativní Evropy
k jednotlivým dílčím programům. Na stránkách Národního
filmového archivu26 (zde) je v sekci věnované Kreativní Evropě –
dílčímu programu MEDIA nabídka poradenství, konzultací a
podpory při žádosti o podporu z programu. Kreativní Evropa – dílčí
program MEDIA má dále svůj vlastní webový portál 27(zde), kde je
možné nalézt další informace a přehled aktuálních výzev. Na
stránkách Institutu umění28 (zde) jsou pak dostupné informace
k dílčímu programu Kultura. Na tomto místě lze najít informace o
jednotlivých podporovaných akcích, vyhledávat výzvy nebo
podpořené projekty. Je zde také nabídka seminářů nebo informace
o dotačním programu MK ČR. Více o sekci pro kulturní dědictví
programu Kultura se nalézá na stránkách Národního památkového
ústavu29 (zde) Kromě obecných informací o programu Kreativní
Evropa lze na těchto stránkách nalézt kontaktní údaje pro zájemce
o podporu (může se jednat o kulturní nebo jiné neziskové
organizace, školy, subjekty věnující se restaurování a památkové
péči ad.).
1. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.
1295/2013 ze 11. prosince 2013
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1295&from=C
S
2. EDUCATION, AUDIOVISUAL AND CULTURE EXECUTIVE
AGENCY(EACEA) – CREATIVE EUROPE
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en
3. KREATIVNÍ EVROPA
http://www.kreativnievropa.cz/
4. GUIDE FOR APPLICANTS – SUPPORT FOR EUROPEAN
COOPERATION PROJECTS
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eaceasite/files/guide_for_applicants_-_coop_2017_0.pdf
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5. EVROPSKÁ KOMISE – TVŮRČÍ EVROPA – ČASTO
KLADENÉ DOTAZY
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-131009_cs.htm
6. NÁRODNÍ FILMOVÝ ARCHIV – KANCELÁŘ KREATIVNÍ
EVROPA – MEDIA
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Nástroj pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility)
1

Název programu

Nástroj pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility)
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
1316/2013 ze dne 11. prosince 2013

A

RADY

(EU)

č.

Další nařízení, které jsou pro realizaci CEF zvláště významné:
2

Číslo nařízení

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.
1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 - NAŘÍZENÍ O HLAVNÍCH
SMĚRECH UNIE PRO ROZVOJ TRANSEVROPSKÉ DOPRAVNÍ SÍTĚ
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 283/2014
ze dne 11. března 2014 – NAŘÍZENÍ O HLAVNÍCH SMĚRECH
TRANSEVROPSKÝCH SÍTÍ V OBLASTI TELEKOMUNIKAČNÍ
INFRASTRUKTURY
Program Nástroj pro propojení Evropy je zaměřený na rozvoj a
budování infrastruktury v EU. Je rozdělen na tři hlavní odvětví:
►
►
►

3

Popis

doprava
energetika
telekomunikace

Obecné cíle programu se váží ke strategii Evropa 2020 a jejich
naplnění by mělo přispět k udržitelnému růstu skrze budování
transevropských sítí. Kromě nařízení ustavujícího program CEF
jsou v dalších nařízeních definovány projekty společného zájmu a
seznamu předem určených projektů pro budování hlavní dopravní
sítě. Program tak přispívá k realizaci plánu transevropské dopravní
sítě TEN-T. Financování v rámci tohoto programu je děleno do tzv.
obálek, které se dělí na obálky národní a kohezní, přičemž ČR
spadá do obou těchto obálek. Do roku 2016 bude podpora čerpána
v rámci těchto obálek, následně pak budou moci nevyčerpané
finance čerpat všechny státy, které se CEF účastní. Správu a
administraci programu na úrovni EK má na starosti Výkonná
agentura pro inovace a sítě (INEA). V ČR má program na starosti
několik kontaktních míst; pro CEF - doprava je určen odbor fondů
EU z Ministerstva dopravy, pro CEF – telekomunikace je
kontaktním místem MV ČR a to konkrétně odbor eGovernmentu a
u části programu zaměřené na energetiku jsou dvě kontaktní místa
v rámci MPO – jedno zaměřené na elektroenergetiku (oddělení
elektroenergetiky) a druhé na plynárenství (oddělení
plynárenství).
Obecné cíle:1

4

Cíle programu – úroveň
EU

►

přispívat
v souladu
se
strategií
Evropa
2020
k inteligentnímu, udržitelnému růstu podporujícímu
začlenění budováním moderních a vysoce výkonných
transevropských sítí

►

umožnit Unii dosáhnout cílů udržitelného rozvoje včetně
minimálně 20 % snížení emisí skleníkových plynů oproti
úrovním z roku 1990, 20 % zvýšení energetické účinnosti
a zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů na 20 % do
roku 2020

Konkrétní odvětvové cíle
Odvětví dopravy:2
►
►
►
►

►

►
►

odstranění úzkých míst a zlepšení interoperability železnic
doplnění chybějících spojení
zlepšování přeshraničních úseků
zajištění dlouhodobě udržitelných a účinných dopravních
systémů v rámci přípravy na očekávané budoucí dopravní
toky
umožnění snížení emisí uhlíku u všech druhů dopravy
prostřednictvím přechodu na inovativní nízkouhlíkové a
energeticky účinné dopravní technologie
optimalizace integrace a propojení druhů dopravy
zlepšení interoperability dopravních služeb při zajištění
dostupnosti dopravních infrastruktur

Odvětví energetiky:3
►

►
►

zvýšení
konkurenceschopnosti
posilováním
další
přeshraniční integrace vnitřního trhu s energií a
přeshraniční interoperability elektrické a plynárenské sítě
zvýšení bezpečnosti dodávek energie v rámci Unie
přispění k udržitelnému rozvoji a ochraně životního
prostřední mimo jiné zapojením energie z obnovitelných
zdrojů do přenosné soustavy a rozvojem inteligentních
elektrických sítí a sítí pro přepravu oxidu uhličitého

Odvětví telekomunikací:4
Odvětvové cíle pro oblast telekomunikací nejsou definovány
v nařízení 1316/2013, ale v nařízení č. 283/2014, které se věnuje
hlavním směrům transevropských sítí v oblasti telekomunikační
infrastruktury. Jedná se o následující cíle:
►
►

5

Cíle programu - úroveň
ČR

hospodářský růst a podpora dokončení a fungování
vnitřního trhu
zlepšení každodenního života občanů, podniků a veřejných
orgánů podporou širokopásmových sítí, propojení a
interoperability vnitrostátních, regionálních a místních
širokopásmových sítí, nediskriminačního přístupu k těmto
sítím a digitálního začlenění

Specifické cíle programu pro ČR jsou uvedeny v oddílu oblasti
podpory, kde jsou uvedeny konkrétní projekty, jež se ČR v rámci
programu CEF týkají.

EU
►

►

►

většina prostředků v odvětví dopravy je určena pro
projekty infrastruktury ležící na síti transevropské
dopravní sítě (TEN-T)5
podávaný projekt musí být identifikován jako projekt
společného zájmu – projekty společného zájmu jsou
prioritní plány na budování infrastruktury, které jsou pro
oblast energetiky obsažené v nařízení č. 1391/2013 a
nařízení č. 1316/20136 a pro oblast telekomunikační
infrastruktury v nařízení č. 283/2014
v odvětví dopravy stanovuje nařízení č. 1316/2013
seznam předem určených projektů týkajících se hlavní sítě
v odvětví dopravy7

ČR
►

6

Oblasti podpory
(způsobilé akce)

oblasti podpory v ČR vycházejí z příslušných nařízení
Evropské komise, které definují projekty společného zájmu
nebo seznam předem určených projektů týkajících se
hlavní sítě v odvětví dopravy8

ČR se tak týkají např. následující oblasti (seznam obsahuje
příklady, není vyčerpávající):
Doprava
►
►

Baltsko – jadranský koridor (Katowice – Ostrava – Brno –
Vídeň)
Východní a východostředomořský koridor (Drážďany – Ústí
nad Labem – Mělník/Praha – Kolín a Kolín – Pardubice –
Brno – Vídeň/Bratislava ad.)

Energetika
►
►
►

vnitřní vedení mezi místy Vernéřov a Vítkov, Vítkov a
Přeštice ad.
propojení plynárenských sítí s Polskem
prodloužení trasy ropovodu z Litvínova do německé
rafinérie ve Spergau

Telekomunikace9
►

oproti odvětví dopravy a energetiky neobsahuje odvětví
telekomunikací seznam konkrétních plánovaných akcí,
avšak jedná se obecně např. o služby, které umožňují
přeshraniční rozpoznávání a ověřování pravosti
elektronické
identifikace,
elektronické
doručování
dokumentů nebo automatizovaný překlad

7

Období programu

2014-202010

8

Alokace pro EU

33 242 259 000 EUR11

(alokace pro země
mimo EU)
9

Alokace dle regionů,
zemí

Alokace CEF ČR pro roky 2014-2016: 1 100 000 000 EUR12
EU13

10

►
►
►
►
►
►

Způsobilí žadatelé

►

členské státy
mezinárodní organizace
společné podniky
veřejné či soukromé podniky
subjekty zřízené v členských státech
účastnit se mohou i třetí země a subjekty v nich, pokud je
jejich účast nezbytná pro dosažení cílů daného projektu
o podporu nemohou žádat fyzické osoby

EU14
►

►

►

11

►

Způsob podávání
žádostí

►

seznam aktuálních i proběhlých výzev je k dispozici na
webových stránkách Výkonné agentury pro inovace a sítě
(INEA)
na těchto stránkách jsou výzvy rozdělené podle
jednotlivých oblastí (doprava, telekomunikace a
energetika)
na stránkách INEA jsou k dispozici vzory žádosti pro
jednotlivé odvětví programu
finanční prostředky jsou v rámci CEF – doprava v letech
2014-2016 rozdělené do tzv. obálek – národních a
kohezních – v rámci národních obálek mohou žádat o grant
všechny členské státy EU, kohezní obálka je pak určena
pro kohezní státy, mezi které ČR patří15
po roce 2016 pak bude možné žádat o částky, které nebyly
v rámci obálek využity

ČR
►

obecné informace pro podávání žádostí v ČR nejsou na
stránkách kontaktního místa v dispozici, žádost se podává
na EK

Evropská komise: GŘ Mobilita a doprava (MOVE) 16
12

Odpovědný orgán EU

►

správou a administrací programu je pověřena Výkonná
agentura pro inovace a sítě (INEA)

CEF – Doprava
13

Národní kontaktní
místo

►

MDČR – Odbor fondů EU (Oddělení metodik, koordinarace
a evaluace programů)17

CEF – Energetika

►

MVČR18 - Odbor eGovernmentu (Oddělení mezinárodního
eGovernmentu)

CEF – Telekomunikace

14

Informace o
komplementaritě na
stránkách NKM

►

MPOČR
–
Odbor
elektroenergetiky
(Oddělení
elektroenergetiky) a Odbor plynárenství a kapalných paliv
(Oddělení plynárenství)

►
►

MD: informace nejsou uvedeny
MV: v rámci sekce webového portálu (EU) jsou další
kapitoly věnované ESIF fondům (např. OPZ) ale konkrétní
informace ke komplementaritě chybí
MPO: v dokumentu k OPPIK jsou uvedeny informace o
komplementaritě k programu CEF19
Stránky MMR věnované ESIF obsahují v příloze informace
o komplementaritě ESIF a komunitárních programů, kde
jsou uvedeny i informace o komplementaritě CEF a ESIF20

►
►

EU

15

Jak jsou informace
dostupné/přehledné

Informace k programu CEF jsou dostupné na stránkách Výkonné
agentury pro inovace a sítě 21 (zde). Na těchto stránkách se lze
dozvědět obecné informace o programu a dále také o jednotlivých
odvětví CEF (doprava, energetika a telekomunikace). Pro každé
odvětví je k dispozici seznam aktuálních a uzavřených výzev,
informace k podávání žádosti o podporu a informační sekce pro
příjemce, kde jsou formuláře a vzorové dokumenty, ustavující
dokumenty nebo kontakty. Dále zde lze hledat projekty podle země
realizace, odvětví nebo roku. O odvětví telekomunikace pak
referují stránky Evropské komise, které se věnují digitálnímu trhu 22
(zde).
ČR
Na stránkách MD ČR23 (zde) jsou uvedeny základní informace o
programu, kde jsou k dispozici odkazy na ustavující legislativní
dokumenty a informace o možnostech implementace a
možnostech získání podpory z CEF. Na webovém portálu Státního
fondu dopravní infrastruktury24 (zde) jsou taktéž obsaženy
základní informace o CEF a možnostech ČR získat podporu
z programu CEF. Na webových stránkách MV ČR jsou dostupné
informace o části CEF zaměřené na telekomunikace 25 (zde).
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Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a
středních podniků (COSME - Programme for the
Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized
enterprises)
1

Název programu

Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních
podniků (COSME - Programme for the Competitiveness of
Enterprises and small and medium-sized enterprises)

2

Číslo nařízení

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
1287/2013 ze dne 11. prosince 2013

Popis

Program COSME je zaměřený na podporu malých a středních
podniků a je komplementární k programu Horizon 2020. COSME
vznikl z původního rámcového programu Konkurenceschopnost a
inovace (CIP) a jeho hlavním cílem je posilování
konkurenceschopnosti zejména malých a středních podniků a
celková podpora podnikatelského prostředí. Řídícím orgánem v ČR
je Ministerstvo průmyslu a obchodu - Odbor inovačního podnikání
a investic, přičemž realizátorem je pak Technologické centrum AV
ČR.

3

A

RADY

(EU)

č.

Obecné cíle COSME:1
►
►

posilování konkurenceschopnosti a udržitelnosti podniků
v EU, zejména malých a středních podniků
povzbuzování podnikatelské kultury a podpora zakládání a
růstu malých a středních podniků

Specifické cíle:
►

4

Cíle programu - úroveň
EU

►
►

►

zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
ve formě vlastního a vypůjčeného kapitálu
zlepšení přístup na trhy, zejména uvnitř Unie, ale také na
celosvětové úrovni
zlepšení rámcových podmínek pro konkurenceschopnost a
udržitelnost podniků v Unii, zejména malých a středních
podniků, včetně podniků v odvětví cestovního ruchu
podpora podnikání a podnikatelské kultury

Komise dále podporuje síť Enterprise Europe Network s cílem
podporovat podnikání malých a středních podniků v Unii.

►

5

Cíle programu - úroveň
ČR
►

konkrétní cíle programu COSME v ČR nejsou na stránkách
řídícího orgánu (MPO) k dispozici, webové stránky
příslušeného kontaktního místa obsahují cíle COSME na
evropské úrovni a jsou doplněny odkazy na příslušné
stránky Evropské komise
webové stránky Enterprise Europe Network – Česká
republika obsahují taktéž cíle na úrovni EU formulované
v příslušném nařízení

EU
V rámci COSME EK vypracovává roční pracovní programy, které
stanovují popis akcí určených k financování a které jsou zároveň
v souladu se specifickými cíli programu. Obecné oblasti činností
a akcí dle příslušného nařízení EP a Rady EU jsou následující:2
►

►

►
►

6

Oblasti podpory
(způsobilé akce)

►

►
►

►

►
►

akce, jejichž cílem je usnadnit a zlepšit přístup malých a
středních podniků k financování v jejich počáteční a
růstové fázi a ve fázi převodu
v závislosti na poptávce podpora akcí na zlepšení
přeshraničního financování a financování, na kterém se
podílí více zemí
v závislosti na tržní poptávce vytvoření inovativních
funkčních mechanismů
akce zaměřené na zlepšení přístupu malých a středních
podniků na vnitřní trh (např. poskytování informací)
usnadnění přístupu malých a středních podniků na trhy
mimo Unii (např. poskytování informací o překážkách
vstupu na trh a podnikatelských příležitostech)
posilování mezinárodní spolupráce
podpora sítě Enterprise Europe Network s cílem
poskytovat integrované služby na podporu podnikání
malým a středním podnikům v Unii
akce zaměřené na zlepšení rámcových podmínek pro
konkurenceschopnost a udržitelnost podniků (např.
snižování nadbytečné administrativní a regulační zátěže
zamezování jejímu vzniku)
akce, jejichž cílem je vypracování nové strategie
konkurenceschopnosti a podnikového rozvoje
akce zaměřené na podporu podnikání a podnikatelské
kultury zlepšováním rámcových podmínek, jež ovlivňují
rozvoj podnikání (kromě jiného např. odstraňování
překážek bránících zakládání podniků)

7

Období programu

2014-20203

8

Alokace pro EU
(alokace pro země
mimo EU)

2 298 243 000 EUR4

9

Alokace dle regionů,
zemí

Pro jednotlivé státy oprávněné k čerpání z fondu nejsou alokace
dle zemí k dispozici.
EU:
Dle příslušného nařízení se mohou účastnit subjekty z členských
států a dalších států uvedených v nařízení (např. země ESVO, které
jsou členy EHP nebo přistupující a kandidátské země).5 Způsobilí
žadatelé se liší podle jednotlivých výzev, jejich specifický popis
není v příslušném nařízení k dispozici. Dle sítě Enterprises Europe
Network – Česká republika6 mohou být žadateli podniky obecně,
zejména jsou však podporovány:

10

Způsobilí žadatelé

►
►
►

malé a střední podniky a jejich podnikatelské organizace
občané, kteří chtějí začít samostatně podnikat, ale potýkají
se s těžkostmi při zahájení jejich podnikání
veřejné orgány a úřady států oprávněných k využívání
programu COSME

Kromě výše uvedených typů žadatelů může jít dále v případě
specifických výzev např. o finanční instituce, záruční instituce
nebo fondy, které mohou poskytovat půjčky malým a středním
podnikům7 nebo o jednotlivce – experty a evaluátory.8
EU:910
►

►

11

Způsob podávání
žádostí

►

►
►

►

podporu COSME lze žádat prostřednictvím výzev
k předložení nabídky (calls for proposals) nebo skrze
veřejné soutěže (calls for tenders), které jsou dostupné na
stránkách EK
u výzev formou veřejné soutěže se na stránkách EK
nachází odkaz na portál eTendering, kde jsou dostupné
informace k dané výzvě (popis nabídky, typ zakázky, typ
řízení apod.)
u výzev k nabídkám jsou informace k dispozici na portálu
ECAS (European Commission Authentication Service), kde
je nutné se registrovat
výzvy k nabídkám mohou být otevřené i uzavřené
informace o výzvách jsou taktéž k dispozici na stránkách
Výkonné agentury pro malé a střední podniky (Executive
Agency for SMEs), kde jsou obsaženy relevantní
dokumenty (průvodce pro žadatele, nabídka, předloha
rozpočtu nebo předloha pracovního programu)
výzvy z programu COSME lze najít také na portálu
Research & Innovation11

Evropská komise – GŘ Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a
střední podniky (GROW)
12

Odpovědný orgán EU
Správa programu:12
►

Výkonná agentura pro malé a střední podniky

►
►

13

Národní kontaktní
místo

Řídící orgán: MPO ČR – Odbor inovačního podnikání a investic13
Organizace zodpovědná za realizaci COSME: Technologické
centrum AV ČR
►

►

14

Evropský investiční fond (finanční nástroje)
Enterprise Europe Network (podpůrné aktivity)

Informace o
komplementaritě na
stránkách NKM
►

Na webových stránkách MPO jsou dostupné obecné
informace o komplementaritě s programem H2020 a ke
strukturálním fondům
webový portál MPO obsahuje sekci věnovanou dotacím a
podpoře podnikání, kde jsou uvedeny informace o
komunitárních programech, ESIF (konkrétně OPPIK) a
národních programech podpory podnikání
sekce věnovaná OPPIK obsahuje přílohu synergie a
komplementarity, ve které jsou uvedeny informace o
komplementaritě OPPIK s dalšími ESIF a také
s komunitárními programy H2020 a COSME 14

EU
Informace ohledně programu COSME jsou dostupné na více
webových portálech. Na stránkách Evropské komise 15(zde) jsou
k dispozici obecné informace, publikace, odkazy na relevantní
dokumenty, nástroje a databáze a v neposlední řadě také
informace o výzvách a grantech. Další informace k programu
COSME lze najít na portálu Výkonné agentury pro malé a střední
podniky,16(zde) kde je obecný popis programu a aktuální i nedávno
uzavřené výzvy.
15

Jak jsou informace
dostupné/přehledné

ČR
Na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu 17(zde)
lze najít aktuální pracovní program COSME a informace
k aktuálním výzvám. Jednotlivé výzvy obsahují stručný popis, dále
typy možných žadatelů, důležité termíny a odkazy na další
dokumenty a detailnější informace. Obdobné informace (tedy
popis, potenciální žadatelé, uzávěrky apod.) jsou uváděny i na
stránkách CZECHINVEST – Agentury pro podporu podnikání a
investic (zde). Informace jsou dále dostupné na webu sítě
Enterprise Europe Network – Česká republika,18(zde) kde lze najít
přehled aktuálních výzev, obecné typy žadatelů a podmínky účasti
v programu a informace o aktivitách a financování COSME.

16
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Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EU
Programme for Employment and Social Innovation)
1

Název programu

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EU Programme
for Employment and Social Innovation)

2

Číslo nařízení

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1296/2013
ze dne 11. prosince 2013
Program EASI integruje tři dříve samostatné programy, které
současně tvoří následující osy programu EASI:
►
►
►

3

Popis

PROGRESS (1)
EURES (2)
mikrofinancování a sociální podnikání (3)

Obecným cílem programu je podpora pracovního trhu a
zaměstnanosti. Jednotlivé osy jsou pak postupně zaměřené na (1)
nezaměstnanost, sociální ochranu a začleňování; (2) podporu
vnitřních a mezinárodního pracovního trhu a transparentnost
volných pracovních míst a žádostí o práci a (3) podporu sociálního
podnikání a mikropodniků. Národním kontaktním místem v ČR je
odbor EU a mezinárodní spolupráce MPSV, konkrétně oddělení
Evropské unie. Na evropské úrovni jsou každoročně vydávány
jednoleté pracovní plány, které deklarují prioritní oblasti pro daný
rok, obsahují výčet plánovaných výzev a seznam plánovaných
opatření. Posuzování žádostí o financování probíhá na evropské
úrovni, přičemž na MPSV lze v rámci os EURES a PROGRESS žádat
o spolufinancování z rozpočtu ministerstva. Program tvoří
společně s ESF a EGF soubor programů EU na podporu
zaměstnanosti, začleňování a sociální ochrany.
Obecné cíle EaSi:1
►

►

4

Cíle programu - úroveň
EU

►
►

►

posilování vlastní odpovědnosti mezi tvůrci politik na
všech úrovních a realizace konkrétních, koordinovaných a
inovativních opatření na úrovni EU i jednotlivých členských
států
podpora vypracování přiměřených, dostupných a účinných
systémů sociální ochrany a trhů práce a usnadnění
reforem politiky v příslušných oblastech (viz nařízení)
zajištění účinného uplatňování práva Unie v příslušných
oblastech a přispívání k modernizaci práva
podpora dobrovolné geografické mobility pracovníků a
zvýšení pracovních příležitostí rozvíjením trhů práce
podporujících začlenění
podpora zaměstnanosti a sociálního začleňování
zvyšováním dostupnosti a přístupnosti mikrofinancování
pro stávající mikropodniky, ohrožené osoby se záměrem
založení mikropodniku a zlepšení přístupu sociálních
podniků k finančním prostředkům

Program se snaží:
►
►
►

►

►

5

Cíle programu - úroveň
ČR

věnovat zvláštní pozornost zranitelným skupinám, jako
jsou mladí lidé
podporovat rovnosti mužů a žen
bojovat proti diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo
etnického původu, náboženského vyznání nebo
přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální
orientace
podporovat vysokou úroveň kvalitní a udržitelné
zaměstnanosti při definování a provádění politik, zaručit
přiměřenou a důstojnou sociální ochranu
bojovat proti dlouhodobé zaměstnanosti, chudobě a
sociálnímu vyloučení

Konkrétní cíle programu pro ČR nejsou k dispozici. Na stránkách
MPSV týkajících se programu EaSi lze nalézt cíle a obsah
programu, které vycházejí z formulace obsažené v Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1296/2013.

Na základě příslušného nařízení EP a Rady EU se tematické
oddíly a podporované druhy opatření liší v jednotlivých osách
programu. Každý rok je pak vypracován jednoletý pracovní plán,
který obsahuje seznam konkrétních plánovaných aktivit s dalšími
informacemi (např. cílová skupina, druh opatření, očekávaný
výstup).
Tematické oddíly a druhy opatření u jednotlivých os na uvedené
v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1296/2013:
6

Oblasti podpory
(způsobilé akce)

Osa PROGRESS:2
Tematické oddíly
►
►
►

zaměstnanost, především boj proti nezaměstnanosti
mladých lidí
sociální ochrana, sociální začlenění a snížení a prevence
chudoby
pracovní podmínky

Druhy opatření

►
►
►

analytické činnosti
činnosti
v oblasti
vzájemného
učení,
zvyšování
informovanosti a šíření informací
podpora v souvislosti s provozními náklady klíčových sítí,
zvyšování způsobilosti státní správy, organizováním
pracovních skupin státních úředníků ad.

Osa EURES:
Tematické oddíly:
►
►
►

transparentnost, pokud jde o volná pracovní místa, žádosti
a další informace pro žadatele a zaměstnavatele
rozvoj služeb pro nábor umísťování pracovníků do
zaměstnání
přeshraniční partnerství

Druhy opatření:
►
►
►
►
►
►

rozvoj a činnosti přeshraničních partnerství sítě EURES
poskytování informací, poradenství a služeb
vytvoření vícejazyčné digitální platformy pro vyřizování
nabídek pracovních míst a žádostí o zaměstnání
vytvoření cílených programů mobility
vzájemné učení mezi zúčastněnými stranami sítě EURES
informační a komunikační činnosti ke zvyšování
informovanosti

Osa mikrofinancování a sociálního podnikání:
Tematické oddíly:
►
►

mikrofinancování pro zranitelné skupiny a mikropodniky
sociální podnikání

Druhy opatření:
►

podpora mikrofinancování a podpora sociálních podniků
(včetně budování institucionální kapacity)

7

Období programu

2014-20203

8

Alokace pro EU
(alokace pro země
mimo EU)

919 469 000 EUR (v cenách z roku 2013)4

9

Alokace dle regionů,
zemí

Pro jednotlivé státy oprávněné k čerpání z fondu nejsou alokace
dle zemí k dispozici.

10

Způsobilí žadatelé

Liší se podle jednotlivých os programu. Konkrétní seznam
způsobilých žadatelů je uváděn u jednotlivých výzev. Obecně lze
však potenciální žadatele dle jednotlivých os následovně.

Osa Progress:5
►
►
►
►
►
►
►
►
►

vnitrostátní, regionální a místní orgány
služby zaměstnanosti
specializované orgány ustanovené na základě zákonů EU
sociální partneři
nevládní organizace
vysokoškolské instituce a výzkumné ústavy
odborníci na problematiku hodnocení a na posuzování
dopadu
vnitrostátní statistické úřady
sdělovací prostředky

Osa Eures:
►
►
►

vnitrostátní, regionální a místní orgány
služby zaměstnanosti
organizace sociálních partnerů a další zájemci

Osa mikrofinancování a sociálního podnikání:
►

veřejné a soukromé orgány zřízené na státní, regionální či
místní úrovni, jež poskytují mikrofinancování osobám a
mikropodnikům a/nebo financují sociální podniky

ČR
Specifičtí způsobilí žadatele pro ČR nejsou k dispozici.
EU
►

►
►
►

11

Způsob podávání
žádostí
►

Evropská komise vydává každý rok jednoletý pracovní
plán, jenž obsahuje priority financování pro daný rok,
popis plánovaných výzev a seznam plánovaných činností a
aktivit6
zájemci se mohou zúčastnit nabídkového řízení nebo
odpovědět na výzvu k podávání návrhů
na stránkách Evropské komise je k dispozici seznam
aktuálních a proběhlých výzev
výzva obsahuje informace o harmonogramu (odkdy dokdy
je možné podat nabídku nebo se zúčastnit nabídkového
řízení)
odkaz na portál eTendering s informacemi k dané výzvě,
který obsahuje popis nabídky, typ zakázky a typ řízení
(např. otevřené)7

ČR
►
►

žadatelé z ČR žádají přímo u EK a pro ČR tedy nejsou
specifická pravidla
u prioritní osy EURES8 a PROGRESS9 může žadatel
požádat také MPSV o národní spolufinancování z rozpočtu
MPSV

12

Odpovědný orgán EU

EK: GŘ Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování
(EMPL)10

13

Národní kontaktní
místo

MPSV: Odbor EU a mezinárodní spolupráce – oddělení Evropské
unie11

14

Informace o
komplementaritě na
stránkách NKM

►

v brožuře vydávané EU, která je dostupná na webu MPSV,
jsou uvedeny obecné informace o komplementaritě EASI
s ESF a EGF12

EU

15

Jak jsou informace
dostupné/přehledné

Na stránkách EK13(zde) jsou k dispozici obecné informace o EaSi
(struktura a financování) a dále informace k jednotlivým osám
programu. U os programu je možné nalézt cíle, charakteristiku
zemí, které se mohou osy účastnit a typy žadatelů. Dále se lze u
jednotlivých os dočíst o způsobu přihlášení a krátkou zprávu o
financování dané osy. Na stránkách jsou dále relevantní
dokumenty (jako např. jednoleté pracovní plány, seznamy
podporovaných aktivit, seznam plánovaných výzev pro daný rok
apod.) a odkazy na aktuální seznamy výzev.
ČR
Na stránkách MPSV14(zde) je lze nalézt popis programu, kontaktní
osobu a odkazy na více informacím k jednotlivým osám. K ose
Progress jsou přímo na stránkách MPSV základní dokumenty,
informace a aktuality týkající se osy. Pro osu Eures jsou informace
dostupné na portálu MPSV15(zde) zaměřené primárně na domácí a
zahraniční pracovní trhy a ke třetí ose věnující se mikrofinancování
lze informace nalézt na stránkách Evropského sociálního fondu –
Operačního programu zaměstnanost16 (zde).

1. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.
1296/2013 ze dne 11. prosince 2013
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013
:347:0238:0252:CS:PDF

16

Zdroje

2. EASI – NOVÝ ZASTŘEŠUJÍCÍ PROGRAM EU PRO
ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ POLITIKU
http://www.mpsv.cz/files/clanky/20846/Brozura_CZ.pdf
3. EVROPSKÁ KOMISE – ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ VĚCI A
SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ – PROGRAM EU PRO
ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ INOVACE (EASI)
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=
cs
4. PROGRAM EU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ
INOVACE
http://www.mpsv.cz/cs/3452

5. EVROPSKÁ KOMISE: ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ VĚCI A
ZAČLEŇOVÁNÍ: PUBLIKACE A DOKUMENTY: JEDNOLETÉ
PRACOVNÍ PROGRAMY
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?advSearch
Key=EaSIannualworkprogramme&mode=advancedSubmit
&langId=cs&policyArea=&type=0&country=0&year=0
6. MPSV: METODIKA KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ
http://www.mpsv.cz/files/clanky/10439/Metodika_2016
.pdf
7. MPSV: PREZENTACE - PROGRAM EU PRO
ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ INOVACE (EASI)
https://www.euroskop.cz/gallery/79/23702easi_outly.pdf
8. MPSV: PREZENTACE – PROGRAM EU PRO
ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ INOVACE – OSA
MIKROFINANCOVÁNÍ/SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ
https://www.euroskop.cz/gallery/86/25992mikrouvery_zukalova.pptx
9. EURES – INTEGROVANÝ PORTÁL MPSV
https://portal.mpsv.cz/eures
10. EVROPSKÝ NÁSTROJ PRO MIKROFINANCOVÁNÍ
https://www.esfcr.cz/evropsky-nastroj-promikrofinancovani
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2

Erasmus+
1

Název programu

Erasmus+

2

Číslo nařízení

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
1288/2013 ze dne 11. prosince 2013

A

RADY

(EU)

č.

Program Erasmus+ integruje dosavadně oddělené programy
z oblasti vzdělávání, mládeže nebo sportu (jednalo se např. o
programy Mládež v akci, Erasmus Mundus, Edulink nebo Program
celoživotního učení). Program by měl přispívat k naplnění cílů
strategie Evropa 2020, ET2020 a mezi jeho obecné cíle patří
podpora a rozvoj v oblasti mládeže, vzdělávání a sportu. Erasmus+
lze dělit na 4 základní oblasti:
►
►
►
►

vzdělávání a odborná příprava
mládež
sport
program Jean Monnet

V rámci prvních dvou oblastí pak existují tzv. klíčové akce (KA):

3

Popis

►
►
►

KA1: vzdělávací mobilita jednotlivců
KA2: inovace a osvědčené postupy
KA3: podpora reformy politiky

Programu se mohou účastnit členské země EU, dále programové
země mimo EU (např. Island nebo Norsko) a další partnerské země
(Balkánské státy, země jižního Středomoří nebo země z Afriky či
Jižní Ameriky). Vzhledem k rozsáhlosti programu Erasmus+ se
způsobilí žadatelé liší v závislosti na konkrétních akcích, avšak
mezi hlavní cílové skupiny lze řadit studenty, pracovníky ve
školství nebo mládež. Žádat o podporu mohou pouze organizace,
které zastupují účastníky programu a nikoliv jednotlivci. Obecně
mohou žádat o podporu organizace se sídlem v členských nebo
partnerských zemích, avšak mezi hlavní příjemce podpory patří
školy (VŠ, VOŠ, odborné ad.) a organizace věnující se vzdělávání,
mládeži
nebo
sportu. Program
je
realizován
skrze
decentralizované (spravované národními agenturami, které
rozhodují o žádostech) a centralizované akce (spravované
Výkonnou agenturou pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální
oblast).

Obecné cíle - program přispívá k dosažení:1
►
►
►
►
►

►

cílů strategie Evropa 2020, včetně hlavního cíle v oblasti
vzdělávání
cílů strategického rámce evropské spolupráce v oblasti
vzdělávání a odborné přípravy (ET2020)
udržitelného rozvoje partnerských zemí v oblasti
vysokoškolského vzdělávání
celkových cílů obnoveného rámce pro evropskou
spolupráci v oblasti mládeže (2010-2018)
cíle rozvoje evropského rozměru ve sportu, zejména ve
sportu na základní úrovni, v souladu s pracovním plánem
Unie pro sport
prosazování evropských hodnot v souladu s článkem 2
Smlouvy o Evropské unii

Specifické cíle:2
Vzdělávání a odborná příprava:
►

4

Cíle programu – úroveň
EU

►

►
►
►
►

zlepšit úroveň klíčových kompetencí a dovedností se
zvláštním ohledem na jejich význam pro trh
(prostřednictvím větších příležitostí pro vzdělávací
mobilitu a prostřednictvím prohloubené spolupráce mezi
oblastmi vzdělávání a odborné přípravy a světem práce)
podporovat zlepšování kvality, špičkovou kvalitu inovací a
internacionalizaci na úrovni vzdělávacích institucí a
institucí odborné přípravy
podpořit vznik evropského prostoru celoživotního
vzdělávání (doplněk reforem politik na vnitrostátní úrovni)
rozšířit mezinárodní rozměr vzdělávání a odborné přípravy
zlepšit výuku a studium jazyků a podpora jazykové
rozmanitosti
podpora dosahování vynikajících výsledků ve výuce a
výzkumu v oblasti evropské integrace

Mládež:
►
►
►

►

zlepšit úroveň klíčových kompetencí a dovedností mladých
lidí, včetně mladých lidí s omezenými příležitostmi
podpořit zlepšení kvality při práci s mládeží
vytvořit doplňku k reformám politik na místní, regionální a
celostátní úrovni a podpora rozvoje znalostí a politiky
mládeže (která by vycházela z faktických poznatků a
uznávala výsledky neformálního a informálního učení)
posilovat mezinárodní rozměr činností v oblasti mládeže a
úlohu mládežnických pracovníků a organizací

Sport:
►

vypořádat se s přeshraničními hrozbami narušujícími
integritu sportu

►
►

prosazovat a podporovat řádnou správu ve sportu a dvojí
kariéru sportovců
podporovat dobrovolnickou činnost ve sportu a zároveň
sociální začleňování prostřednictvím sportu, rovné
příležitosti a zdraví upevňující pohybové aktivity

Program Jean Monnet:
►

►
►

5

Cíle programu - úroveň
ČR

prosazovat výuku a výzkum evropské integrace po celém
světě mezi specializovanými akademiky, studenty a
občany
podporovat činnost akademických institucí nebo sdružení,
které působí v oblasti studia evropské integrace
podporovat konkrétní instituce (seznam institucí viz
příslušné nařízení – článek 10)

Specifické cíle programu pro ČR nejsou k dispozici.

EU
V oblasti vysokoškolského vzdělávání:3
►
►

6

Oblasti podpory
(způsobilé akce)

►
►
►
►
►

mezinárodní kreditová mobilita jednotlivců a společné
magisterské studium Erasmus Mundus (v rámci KA1)
projekty budování kapacit ve vysokoškolském vzdělávání
(KA2)
podpora poltického dialogu prostřednictvím sítě odborníků
na reformy vysokoškolského vzdělávání (KA3)
Erasmus+ půjčky na magisterské studium
strategická partnerství
znalostní aliance
aliance odvětvových dovednosti

V oblasti mládeže:4
►
►

mobilita mladých lidí a pracovníků s mládeží (KA1)
projekty budování kapacit v oblasti mládeže podporující
činnosti zaměřené na spolupráci a mobilitu (KA2)

►

►
►

zapojení mladých lidí a mládežnických organizací
z partnerských zemí sousedících s EU do strukturovaného
dialogu mládeže (KA3)
akce evropské dobrovolné služby
strategická partnerství

V programu Jean Monnet:5
►
►
►

akademické moduly, centra excelence s cílem prohloubit
výuku v oblasti studia evropské integrace
politická debata s akademickým světem prostřednictvím
sítí a projektů
sdružení, aby byly aktivity věnující se evropským studiím a
problematice EU šířeny mezi širší veřejnost

Sport:6
►
►
►
►

partnerství pro spolupráci zaměřená na propagaci
integrity sportu
neziskové evropské sportovní akce
posilování základních podkladů pro tvorbu politiky
dialog s příslušnými evropskými zúčastněnými subjekty

Konkrétní akce, specifické cíle, kritéria pro posuzování žádostí
nebo charakteristiku způsobilých účastníků lze najít v Příručce
k programu – verze 2 (2016) na stranách 26-296.
7

Období programu

2014-20207

8

Alokace pro EU
(alokace pro země
mimo EU)

14 774 524 000 EUR8

9

Alokace dle regionů,
zemí

Pro jednotlivé státy oprávněné k čerpání z fondu nejsou alokace
dle zemí k dispozici.
EU
Konkrétní podmínky účasti na určitém projektu závisejí na typu
dané akce. Projekty Erasmus+ předkládají a řídí zúčastněné
organizace, které zastupují účastníky (příjemcem podpory jsou
tedy organizace, některé akce programu jsou však otevřené také
neformálním skupinám mladých lidí).9

10

Způsobilí žadatelé

Programu se však obecně mohou zúčastnit1011 (seznam není
vyčerpávající, ale jde o hlavní cílové skupiny programu):
Instituce:
►
►
►
►

vysoké školy (veřejné, státní i soukromé)
vybrané vyšší odborné školy
konzervatoře
zprostředkovatelské organizace (konsorcia)

►

obecně organizace z členských zemí, v některých
případech dále organizace z partnerských zemí programu

Jednotlivci
►
►
►
►
►
►

studenti VŠ/VOŠ nebo žáci odborných škol
pedagogové
další zaměstnanci
mladí lidé od 13 do 30 let
pracovníci a členové organizací působících v oblasti
mládeže
pracovníci a dobrovolníci v oblasti sportu

ČR
V rámci ČR nejsou oprávnění žadatelé definováni specificky.
EU12
►

►
►
►

11

Způsob podávání
žádostí

►

žadatelé musí být registrováni na účastnickém portálu
(Participant Portal) a mít kód PIC (Participant
Identification Code)
je třeba ověřit soulad s kritérii programu pro příslušnou
akci a ověřit finanční podmínky
je potřeba prokázat právní postavení a finanční
způsobilost
některé akce jsou podporovány ve formě elektronických
formulářů, některé je nutné zaslat poštou13
detailní informace pro žadatele jsou k dispozici v příručce
programu Erasmus+, jenž je dostupný v jazycích členských
států14

ČR
►
►
►

12

13

14

Odpovědný orgán EU

Národní kontaktní
místo

Informace o
komplementaritě na
stránkách NKM

na národní úrovni realizují program národní agentury
národní agentury poskytují informace a realizují hodnocení
a výběr žádostí15
žádost se podává online formou pomocí formuláře národní
agentury16

Evropská komise: GŘ Vzdělávání a kultura (EAC)
Zodpovědný orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
– Náměstek skupiny legislativy a strategie17
Národní kontaktní místo: Dům zahraniční spolupráce – Národní
agentura pro evropské vzdělávací programy
►

na webovém portálu tedy nejsou ke komplementaritě
uvedeny žádné informace

EU

15

Jak jsou informace
dostupné/přehledné

Na stránkách EK18 (zde) lze najít informace členěné podle cílového
příjemce informace – jednotlivce nebo organizace. V případě
jednotlivce lze hledat možnosti podpory na základě toho, zda se
jedná o studenta, učitele, stážistu, mladého člověka nebo
pracovníka s mládeží. U organizací jsou informace děleny na
jednotlivé klíčové akce, program Jean Monnet a sport. V rámci
jednotlivých oblastí jsou dostupné příležitosti, které obsahují
informace o cílech dané akce, nabídce, fungování nebo více o
způsobu podání žádosti. Na stránkách Evropské komise je dále
v různých jazycích dostupná příručka k programu, která na
necelých čtyřech stovkách stránek obsahuje detailní informace o
jednotlivých akcích podpory, průběhu podávání žádosti o podporu
ad.
ČR
Informace jsou k dispozici na stránkách Národní agentury pro
evropské vzdělávací programy19 (zde) jež spadá pod Dům
zahraniční spolupráce. Stejně jako v případě Evropské komise jsou
informace členěny mj. podle cílového příjemce – koordinátory,
studenty, konsorcia nebo firmy. Pro jednotlivé skupiny pak lze najít
základní popis, množství dokumentů a formulářů, kontakty nebo si
projít FAQ. K dispozici jsou také statistiky a relevantní publikace.

1. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.
1288/2013 ze 11. prosince 2013
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1288&from=E
N
2. NÁRODNÍ AGENTURA PRO EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ
PROGRAMY – PROGRAM ERASMUS
http://www.naep.cz/index.php?a=view-projectfolder&project_folder_id=34&
16

Zdroje

3. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY –
ERASMUS+
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Fond evropské pomoci nejchudším osobám (Fund for European
Aid to the Most Deprived)
1

Název programu

Fond evropské pomoci nejchudším osobám (Fund for European Aid
to the Most Deprived)

2

Číslo nařízení

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 223/2014
ze dne 11. března 2014

Popis

FEAD je evropský fond zaměřený na pomoc chudým a
deprivovaným obyvatelům členských států EU, přičemž jeho
realizace má přispět k naplnění cílů strategie Evropa 2020, jejímž
cílem je snížení počtu osob ohrožených chudobou a sociálním
vyloučením. V ČR je program realizován skrze Operační program
potravinové a materiální pomoci, který je dále rozdělen na tři
specifické cíle – potravinová pomoc dětem v hmotné nouzi formou
placení obědů a potravinová a materiální pomoc chudým osobám
a rodinám. Řídícím orgánem v ČR je Odbor kancelář náměstka pro
řízení sekce ekonomiky a evropských fondů na MPSV, konkrétně
pak oddělení ostatních evropských fondů. Žadatelem a příjemcem
podpory mohou být veřejnoprávní subjekty nebo neziskové
organizace, zatímco přímou práci s cílovou skupinou (nákup a
příprava potravin, rozdávání ošacení apod.) zajišťují partneři –
školy, potravinové banky, neziskové organizace nebo
veřejnoprávní subjekty. FEAD je dále důležitý ve vztahu k ESF,
jelikož pomoc nejchudším a deprivovaným osobám je
předpokladem pro jejich přípravu a začlenění na pracovní trh.

3

Hlavní cíle:1

4

Cíle programu - úroveň
EU

►
►
►

podpora sociální soudržnosti
posílení sociálního začlenění
napomáhání k dosažení cíle strategie Evropa 2020
(vymýcení chudoby, snižování počtu osob ohrožených
chudobou a sociálním vyloučení)

V ČR je FEAD realizován skrze Operační program potravinové a
materiální pomoci, jenž má tři konkrétní specifické cíle. V rámci
OP PMP však nejsou cíle explicitně a jasně formulovány, jedná se
spíše o cílové skupiny a popis plánované intervence. OP PMP je
rozděleno na 3 specifické cíle, přičemž jsou podle nich tříděni i
možní žadatelé a partneři a jsou podle nich také děleny výzvy.
Cíle OP PMP v ČR:2
Hlavní cíl Specifického cíle1: potravinová pomoc dětem v hmotné
nouzi – obědy do škol
►

zajistit dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin
pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách
mateřských a základních škol

Vedlejší cíle SC1:
►

5

Cíle programu - úroveň
ČR

►
►

►
►

zvýšit účast dětí ze socio-ekonomicky slabých rodin
v předškolním vzdělávání a usnadnit jim tak vstup do
hlavního vzdělávacího proudu
vyrovnat jejich startovní pozici s pozicí ostatních dětí na
prahu povinné školní docházky
udržet tyto děti v hlavním vzdělávacím proudu a zvýšit tak
jejich šance pokračovat ve vzdělávání i na středním stupni
a uplatnit se na trhu práce
zlepšit školní docházku dětí ze slabých rodin v základních
školách
zvýšit účast těchto dětí na zájmových a volnočasových
aktivitách

Hlavní cíl Specifického cíle2 a Specifického cíle3: potravinová a
materiální pomoc chudým osobám a rodinám
►

Poskytování pomoci osobám a rodinám, jež se nacházejí
v materiální a potravinové deprivaci (nikde v dokumentech
není tento cíl explicitně formulován, v dokumentaci je
pouze uvedena cílová skupina SCII a SCIII, dále důvody
poskytování pomoci a charakteristika pomoci)

►

podpora vnitrostátních systémů, které prostřednictvím
partnerských organizací vybraných členskými státy
distribuují pomoc nejchudším osobám (potraviny, základní
materiální pomoc)
podpora činností spojených se sběrem, přepravou,
skladováním a distribucí potravinových darů a omezení
plýtvání potravinami
činnosti napomáhající sociálnímu začleňování nejchudších
osob

EU3

6

Oblasti podpory
(způsobilé akce)
►

►

►

podpora vzájemného učení na unijní úrovni, vytváření sítí
a šíření osvědčených postupů v oblasti nefinanční pomoci
nejchudším osobám

►
►

liší se podle specifických cílů a výzev
na základě aktuální výzvy týkající se SC 2 a SC 3 se jedná
především o nákup potravin, přípravu hotových jídel a
jejich poskytování, dodej hygienických potřeb, čistících
prostředků, ošacení, obuvi ad.
v případě SC 1 šlo u proběhlých výzev např. o nákup
potravin a přípravu hotových jídel organizacemi
zajišťujícími stravování dětí nebo administrativní činnost
spojenou s poskytováním pomoci (viz výzvy OP PMP SC 1)

ČR

►

7

Období programu

2014-20204

8

Alokace pro EU
(alokace pro země
mimo EU)

3 395 684 880 EUR5

9

Alokace dle regionů,
zemí

Alokace FEAD ČR: 20 700 000 EUR6
ČR7
OP PMP lze implementovat více způsoby, podle kterých se liší i
možní žadatelé:
►

►
►

10

Způsobilí žadatelé

žadatelem a příjemcem je pověřený útvar MPSV, který je
také orgánem řídícím.8 Práci s cílovou skupinou, tedy
distribuci pomoci a provádění doprovodných opatření,
zajištuje partner či partneři projektu
žadatel/příjemce realizuje projekt samostatně
MPSV jako veřejnoprávní subjekt zajistí výběrové řízení na
dodavatele potravinové a materiální pomoci

Způsobilí žadatelé se liší v rámci jednotlivých výzev. Organizace
vybraná řídícím orgánem jako příjemce dotace mohou obecně
být:9
►

fyzické a právnické osoby

Partnery projektu mohou obecně být:10
►

►
►
►

nestátní neziskové subjekty, které poskytují služby na
základě zákona č. 108/2006 Sb. nebo zákona č.
359/1999
školy
potravinové banky
veřejnoprávní subjekty působící zpravidla na lokální úrovni

U proběhlých a aktuálních výzev jsou oprávnění žadatelé a
partneři následující:

SC 1:1112
Oprávnění žadatelé:
►

kraje včetně Hl. města Prahy

Oprávnění partneři:
►
►
►

školy
zařízení školního stravování
(partnery s nefinančním příspěvkem
pracoviště ÚPČR)

jsou

krajská

SC 2 a SC 3 – 2. výzva:1314
Oprávnění žadatelé:
►

odbor řízení projektů MPSV15

Oprávnění partneři:16
►
►

právnická osoba se sídlem v ČR
nestátní neziskové organizace

EU

11

Způsob podávání
žádostí

Komise schvaluje vnitrostátní programy členských zemí a na jejich
základě provádějí vnitrostátní organizace rozhodnutí o
poskytování pomoci prostřednictvím partnerských organizací17.
ČR
►
►
►

výzvy jsou děleny podle specifických cílů (SC 1; SC2 a SC3)
a liší se v otevřenosti/uzavřenosti
výzvy průběžné
výzvy otevřené i uzavřené

EK GŘ Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování (EMPL)

12

Odpovědný orgán EU

18

13

Národní kontaktní
místo

MPSV – Odbor kancelář náměstka pro řízení sekce ekonomiky a
evropských fondů – Oddělení ostatních evropských fondů

14

Informace o
komplementaritě na
stránkách NKM

►

dokument Operační program potravinové a materiální
pomoci 2014-2020 obsahuje samostatnou kapitolu
věnovanou doplňkovosti s ESIF19

EU

15

Jak jsou informace
dostupné/přehledné

Na stránkách EK20 (zde)jsou k dispozici obecné informace o FEAD
(tj. jak FEAD funguje, jak probíhá výběr partnerských organizací,
výše prostředků, doplňkovost s ESF) a relevantní odkazy či
dokumenty. Lze se zde dozvědět více o síti FEAD nebo najít
informace o programu ve vybrané zemi (zde).
ČR

Na stránkách MPSV21 (zde) jsou dostupné relevantní dokumenty
týkající se jak programu samotného, tak i jednotlivých výzev.
Informace jsou k jednotlivým specifickým cílům rozděleny podle
cílové skupiny (žadatelé, příjemce a partneři; nevládní neziskové
organizace, obce a další spolupracující subjekty; veřejnost).

1. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.
223/2014 ze dne 11. března 2014
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014
:072:0001:0041:CS:PDF
2. OPERAČNÍ PROGRAM POTRAVINOVÉ A MATERIÁLNÍ
POMOCI 2014-2020 ČESKÁ REPUBLIKA – VERZE 2
http://www.mpsv.cz/files/clanky/23931/Operacni_progr
am_potravinove_a_materialni_pomoci__20142020__2_CZ.pdf
3. MPSV – FOND EVROPSKÉ POMOCI NEJCHUDŠÍM
OSOBÁM
http://www.mpsv.cz/cs/18823
4. MPSV – FOND EVROPSKÉ POMOCI NEJCHUDŠÍM
OSOBÁM – DOKUMENTY
http://www.mpsv.cz/cs/19255
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5. EVROPSKÁ KOMISE – ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ VĚCI A
SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ – FOND EVROPSKÉ POMOCI
NEJCHUDŠÍM OSOBÁM (FEAD)
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=
cs
6. VÝZVA ČÍSLO 30_15_002 K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O
PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU
POTRAVINOVÉ A MATERIÁLNÍ POMOCI
http://www.mpsv.cz/files/clanky/26002/Vyzva_OPPMP_
2015_SCI_v211215.pdf
7. VÝZVA ČÍSLO 30_16_003 K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O
PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU
POTRAVINOVÉ A MATERIÁLNÍ POMOCI
http://www.mpsv.cz/files/clanky/27253/2._vyzva_v_SC_
I_30_16_003_verze_3_prodlouzeni_terminu_final.pdf
8. VÝZVA ČÍSLO 30_16_004 K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O
PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU
POTRAVINOVÉ A MATERIÁLNÍ POMOCI
http://www.mpsv.cz/files/clanky/26150/Vyzva_30_16_0
04_Potravinova_a_materialni_pomoc.pdf
9. PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI
OPERAČNÍHO PROGRAMU POTRAVINOVÉ A MATERIÁLNÍ
POMOCI

http://www.mpsv.cz/files/clanky/26149/Pravidla_pro_za
datele_a_prijemce_OP_PMP_3_SC2_SC3_verze_3.pdf
10. EUROPEAN COMMISSION: FEAD IN YOUR COUNTRY
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1239&langId=
en
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MPSV – FOND EVROPSKÉ POMOCI NEJCHUDŠÍM OSOBÁM
2

Horizont 2020 (Horizon 2020)
1

Název programu

Horizont 2020 (Horizon 2020)

2

Číslo nařízení

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
1291/2013 ze dne 11. prosince 2013

A

RADY

(EU)

č.

Horizont 2020 je program zaměřený na vývoj a šíření inovací,
které přispějí mj. k lepšímu a efektivnějšímu hospodářství,
výzkumu nebo průmyslu, čímž program přispěje k dosažení cílů
Evropa 2020 a dalších unijních politik. Program lze rozdělit na
následující základní priority:
►
►
►

3

vynikající věda
vedoucí postavení v průmyslu
společenské výzvy

Popis
Priority jsou dále děleny na jednotlivé akce, které jsou specificky
zaměřené (jedná se např. o zdraví, bezpečnost, životní prostředí,
ekologickou dopravu nebo vesmírný výzkum). V rámci programu je
kromě inovací podporován výzkum, odborná příprava nebo
kariérní rozvoj vědeckých pracovníků. Pro každé dva roky jsou pak
vydávány pracovní programy, jež určují priority podpory pro dané
období. Kontaktním místem programu v ČR je Technologické
centrum AVČR, které má na starosti informace a podporu
spojenou s realizací programu v ČR.
Obecný cíl1:
►

►

přispět k vybudování společnosti a hospodářství
založených na znalostech a inovacích v celé Unii mobilizací
dalších prostředků k financování výzkumu, vývoje a
inovací
přispět k tomu, aby byly v Unii dosaženy cíle výzkumu a
vývoje (tím bude podpořeno provádění strategie Evropa
2020 a dalších politik Unie)

Priority programu:
4

Cíle programu – úroveň
EU

►
►
►

vynikající věda
vedoucí postavení v průmyslu
společenské výzvy

Specifické cíle jednotlivých priorit2:
Vynikající věda:
►
►

„Evropská rada pro výzkum“ poskytne přitažlivé a pružné
financování
„Budoucí a vznikající technologie“ podpoří výzkum
založený na spolupráci s cílem rozšířit kapacitu Evropy pro
vyspělé inovace

►
►

„Akce Marie Curie-Sklodowska“ zajistí vynikající a inovační
odbornou přípravu v oblasti výzkumu
„Výzkumné infrastruktury“ budou rozvíjet a podporovat
špičkové evropské výzkumné infrastruktury

Vedoucí postavení v průmyslu:
►

►

►

„Vedoucí postavení v základních a průmyslových
technologiích“ je cíl, který poskytne specializovanou
podporu pro výzkum, vývoj a demonstrace v oblasti
informačních
a
komunikačních
technologií,
nanotechnologií, vyspělých materiálů, biotechnologie ad.
„Přístup k rizikovému financování“ je cíl, který usiluje o
překonání nedostatků v dostupnosti dluhového a
kapitálového financování pro společnosti a projekty
orientované na výzkum, vývoj a inovace
„Inovace v malých a středních podnicích“ je cíl, který
poskytne malým a středním podnikům individuálně
uzpůsobenou podporu s cílem podnítit inovace

Společenské výzvy:
►
►
►
►
►
►
►

zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky
potravinová bezpečnost a udržitelné zemědělství a
hospodářství
zajištěná, čistá a účinná energie
inteligentní, ekologická a integrovaná doprava
činnosti v oblasti klimatu a životního prostředí, účinné
využívání zdrojů a surovin
inovativní a přemýšlivé společenství podporující začlenění
zabezpečení společnosti – ochrana svobody a bezpečnosti

Specifický cíl „Šíření excelence a rozšiřování účasti“:
►

využití evropského talentového potenciálu a zajištění
maximalizace přínosů inovační ekonomiky

Specifický cíl „Věda se společností a pro společnost“:
►

5

Cíle programu - úroveň
ČR

vybudování účinné spolupráce mezi vědou a společností,
zisk nových talentů pro vědu a propojení vynikajících
vědeckých výsledků se sociálním povědomím a
odpovědností

Specifické cíle programu pro ČR nejsou k dispozici.
Typy akcí a způsobilí účastníci3:

6

Oblasti podpory
(způsobilé akce)

►
►

výzkumné a inovační akce (pro konsorcia partnerů
z různých zemí, průmyslu a akademické sféry)
inovační kroky, např. výroba prototypů, demonstrační a
pilotní projekty nebo převod do výrobního měřítka (pro

►

►

►

►
►

konsorcia partnerů z různých zemí, průmyslu a
akademické sféry)
koordinační a podpůrné akce zaměřené na koordinaci a
propojování výzkumných a inovačních projektů, programů
a politik (jednotlivé subjekty nebo konsorcia partnerů
z různých zemí, průmyslu a akademické sféry)
granty na hraniční výzkum – Evropská rada pro výzkum –
financování a podpora vynikajícího vědeckého výzkumu
(vynikající
mladí
výzkumní
pracovníci,
nezávislí
výzkumníci, vedoucí osobnosti výzkumu)
podpora odborné přípravy a kariérního rozvoje – Akce
programu Marie Curie-Sklodowska – financování
mezinárodních stipendií na výzkum nebo odbornou
přípravu (výzkumní pracovníci, techničtí zaměstnanci,
vnitrostátní/regionální programy mobility výzkumných
pracovníků)
nástroje a podpora inovací MSP (MSP nebo konsorcia MSP
ustavené v EU či přidružené zemi)
inovace v oblasti představující technologickou či
společenskou výzvu (průmysl, včetně MSP, se 3-5
partnery)

7

Období programu

2014-20204

8

Alokace pro EU
(alokace pro země
mimo EU)

77 283 000 000 EUR5

9

Alokace dle regionů,
zemí

Pro jednotlivé státy oprávněné k čerpání z fondu nejsou alokace
dle zemí k dispozici.
Obecně:6
►

10

Způsobilí žadatelé

právní subjekty i mezinárodní organizace

U standardních výzkumných projektů:
►

konsorcium minimálně tří právních subjektů ustavených
v členském státě nebo v přidružené zemi

►

podávání žádostí probíhá skrze účastnický portál
(Participant Portal)
žadatelé musí mít přiděleno PIC (Participant Identification
Code)
na účastnickém portálu jsou dostupné manuály pro
jednotlivé kroky podávání žádosti
na tomto portálu jsou dostupné dvouleté pracovní
programy, které stanovují specifické oblasti k podpoře
z programu Horizont 2020 (tyto pracovní programy jsou

EU

11

Způsob podávání
žádostí

►
►
►

►
►

dostupné i na stránkách EK), na poslední období bude
program tříletý (2018 – 2020)
návrhy se podávají pouze online
informace o konkrétních výzvách jsou k dispozici na
účastnickém portálu, aktuální výzvy pak lze najít na
stránkách českého kontaktního místa nebo na evropských
stránkách Horizon 2020

ČR:7
►

►

pro každou část programu je jmenován národní kontakt,
jehož úkolem je informovat o aktivitách v dané oblasti a
pomáhat s přípravou projektů
kontakty jsou k dispozici v jednotlivých sekcích na českých
webových stránkách Horizontu 2020

12

Odpovědný orgán EU

Evropská komise: GŘ Výzkum a inovace (RTD)8

13

Národní kontaktní
místo

Technologické centrum AV ČR
EU

14

Jak jsou informace
dostupné/přehledné

Informace o Horizontu 2020 na webových stránkách EK9 jsou
k dispozici pouze v anglickém jazyce. Jsou zde k dispozici základní
informace o programu a o jeho jednotlivých sekcích (jako např.
historie programu, statistiky, oficiální dokumenty, důvodové
zprávy nebo informace o expertních skupinách). U jednotlivých
sekcí programu jsou pak ke stažení dvouleté pracovní programy.
Dále jsou zde informace pro příjemce, které popisují způsob
vyřizování žádosti a odkazují na účastnický portál, skrze něj je o
podporu žádáno. Na stránkách je dále možné najít aktuální
informace a události. Dostupné jsou také publikace (průvodce
programem, závěrečné zprávy z projektů nebo studie).
V neposlední řadě je zde možné vyhledávat projekty na základě
několika kritérií.
ČR
Na stránkách Horizontu 2020, které provozuje Technologické
centrum AV ČR10, lze vyhledávat informace o prioritách programu
a jednotlivých akcích. V rámci těchto konkrétních akcí jsou pak na
stránkách uvedeny typy poskytovaných grantů, otevřené výzvy,
národní kontakt, dokumenty nebo kalendář akcí. Kromě
vyhledávání podle priorit a akcí lze však výzvy, národní kontakty a
kalendář vyhledávat na stránkách i v samostatných oddílech.
V těchto samostatných oddílech (otevřené výzvy, národní
kontakty) jsou však informace opět členěné podle jednotlivých
oblastí programu. Dostupné jsou dále také relevantní dokumenty a
publikace týkající se programu.

15

Zdroje

1. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.
1291/2013 ze dne 11. prosince 2013

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1291&from=C
S
2. EVROPSKÁ KOMISE: HORIZON 2020 VE STRUČNOSTI –
RÁMCOVÝ PROGRAM EU PRO VÝZKUM A INOVACE
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/ho
rizon2020/files/H2020_CS_KI0213413CSN.pdf
3. TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AVČR: HORIZONT 2020
http://www.h2020.cz/cs/
4. EVROPSKÁ KOMISE: HORIZON 2020
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
5. TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AVČR: VADEMECUM H2020:
HORIZONT 2020: STRUČNĚ O PROGRAMU
http://www.h2020.cz/files/svobodova/TCAV-brozuraHorizont-2020-web.pdf

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1291/2013 – strana 347/110
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1291/2013 – strana 347/123-124
3
EVROPSKÁ KOMISE: HORIZON 2020 VE STRUČNOSTI – RÁMCOVÝ PROGRAM EU PRO VÝZKUM A
INOVACE – strana 22-25
4
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1291/2013 – strana 347/110
5
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1291/2013 – strana 347/111
6
EVROPSKÁ KOMISE: HORIZON 2020 VE STRUČNOSTI – RÁMCOVÝ PROGRAM EU PRO VÝZKUM A
INOVACE – strana 21-22
7
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AVČR: VADEMECUM H2020: HORIZONT 2020: STRUČNĚ O
PROGRAMU – strana 49
8
EVROPSKÁ KOMISE: HORIZON 2020 VE STRUČNOSTI – RÁMCOVÝ PROGRAM EU PRO VÝZKUM A
INOVACE – strana ii
9
EVROPSKÁ KOMISE: HORIZON 2020
10
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AVČR: HORIZONT 2020
1
2

Fond pro vnitřní bezpečnost (Internal Security Fund)
1

2

Název programu

Číslo nařízení

Fond pro vnitřní bezpečnost (Internal Security Fund)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 513/2014 ze dne
16. dubna 2014 (ISF-Police)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014 ze dne
16. dubna 2014 (ISF-Borders and Visa)
Jedná se o fond zaměřený na zvyšování bezpečnosti v členských
zemích EU a EU jako celku. ISF je rozdělen na dvě hlavní části;
část Policie (ISF-P) a Hranice (ISF-B). Obecně jsou jednotlivé části
zaměřeny následujícím způsobem:

►

►

3

ISF-P je zaměřena na zlepšování boje s organizovaným
zločinem, hospodářskou a kybernetickou kriminalitou či
boj s drogami
ISF-B je pak orientováno na zvýšení kvality ochrany hranic
a odhalování osob bez oprávněného přístupu

Popis
Fond ISF je až na výjimky dostupný všem členským státům EU a
v případě ISF-B pak ještě dalším členským státům schengenského
prostoru.
Část zdrojů z tohoto fondu jde na národní programy členských
států, zbývající část je určena na vývoj systémů chránících vnější
hranici EU, na zvláštní režim průjezdu a na mimořádnou či
technickou pomoc. V ČR odpovědným orgánem MVČR, konkrétně
odbor fondů EU v oblasti vnitřních věcí. Přestože lze mezi výzvami
najít i výzvy otevřené, většina výzev je uzavřena a určena orgánům
státní správy jako např. Celní správa ČR nebo Policie ČR.
Obecný cíl ISF-P:1
►

4

Cíle programu - úroveň
EU

přispět k zajištění vysoké úrovně bezpečnosti v EU

Specifické cíle ISF-P:2
► předcházení trestné činnosti
► boj proti přeshraniční, závažné a organizované trestné
činnosti včetně terorismu
► posílení koordinace a spolupráce mezi donucovacími
orgány a jinými vnitrostátními orgány členských států
► posílení
kapacity
států
k účinnému
zvládání
bezpečnostních rizik a krizí
► připravenost na teroristické útoky a jiné události spojené
s bezpečností
► ochrana občanů a kritické infrastruktury před takovými
útoky a událostmi
(dílčí operační cíle ISF-P viz Nařízení č. 513/2014 strany 150/100101)

Obecný cíl ISF-B:3
► usnadnění legálního cestování prostřednictvím jednotné a
vysoké úrovně ochrany vnějších hranic a účinným
zpracováváním schengenských víz
Specifické cíle ISF-B:4
► podpora společné vízové politiky, která má usnadňovat
legální cestování
► žadatelům o víza poskytovat vysoce kvalitní služby
► zajistit rovné zacházení se státními příslušníky třetích zemí
► řešit nelegální přistěhovalectví
► podpora integrované správy hranic
► harmonizace opatření souvisejících se správou hranic
(dílčí operační cíle ISF-P viz Nařízení č. 515/2014 strany 150/150151)

5

Cíle programu - úroveň
ČR

Cíle Národního programu ISF
Hlavní cíle ISF-P:5
► zajištění akceschopnosti vyšetřovat informační kriminalitu
► zefektivnění boje proti závažnému zločinu zejména
v oblasti kybernetiky, drog a finanční kriminality
► vybudování a provozování sofistikovanější, účinnější a
efektivnější pracoviště v boji proti organizovanému zločinu
► zajištění kvalitního sběru, vyhodnocování a sdílení
daktyloskopických dat
► vytváření účinných preventivních opatření
► zlepšení mezinárodní policejní spolupráce
► zajištění personálních kvalit prostřednictvím školení
► omezení negativního vlivu na oběti a svědky v trestném
řízení
► ochrana kritické infrastruktury policejních dat
► kontrola nebezpečných látek na mezinárodních letištích
Hlavní cíle ISF-B:6
► zajištění efektivní ochrany své vnější hranice
► zabránění nelegálnímu překračování vnější hranice
► odhalování osob nesplňující podmínky pro vstup na území
ČR
► rozvíjení informačních systémů ochrany hranic (vize
„Smart Borders“)
► rozšiřování a podpora odhalování padělaných a
pozměněných cestovních dokladů
EU

6

Oblasti podpory
(způsobilé akce)

Způsobilé akce viz Nařízení č. 513/2014 a 515/2014
ISF-P:7
► akce na zlepšení policejní spolupráce a koordinace mezi
donucovacími orgány, které zahrnují spolupráci zejména
s Europolem a Eurojustem
► projekty zaměřené na vytváření sítí, partnerství veřejného
a soukromého sektoru, učení, šíření know-how,
zkušeností, postupů atd.
► analytické, hodnotící a monitorovací činnosti

►
►
►
►

činnost v oblasti zvyšování informovanosti a šíření
informací
pořizování a údržba unijních a vnitrostátních systémů IT
výměna, odborná příprava a vzdělávání
využívání a testování nových metod a technologií

ISF-B:8
►

►
►
►
►

rozvoj infrastruktury, budov a systémů (využívané pro
ochranu před nelegálním přechodem hranic nebo
nezbytné pro zpracovávání žádostí o víza)
vybavení, dopravní prostředky a komunikační systémy
nezbytné pro ochranu hranic
systémy ICT pro řízení migračních toků
odborná příprava, výměna a vysílání styčných úředníků
(do členských států EU nebo třetích zemí)
studie, pilotní projekty

ČR
Podporované akce vycházejí ze specifických cílů, uvedených
v Národním programu ISF9. V návaznosti na tyto cíle je tak
aktuálně stanoveno 27 podporovaných akcí jako např:
►
►
►
►
►
►

školení konzulárních pracovníků
letiště e-Gate
videoterminály
školení pyrotechniků
školení celní správy
školení - kyberzločin

7

Období programu

2014-202010

8

Alokace pro EU
(alokace pro země
mimo EU)

3,764 mld. EUR (2,76 mld. ISF-B11 a 1,004 mld. ISF-P12)

9

Alokace dle regionů,
zemí

Celková alokace pro ČR: 32 184 496 EUR
Alokace ISF-B ČR: 15 155 484 EUR
Alokace ISF-P ČR: 17 029 012 EUR13
EU1415
Příklady možných příjemců dle EK: GŘ Migrace a vnitřní věci
(HOME)

10

Způsobilí žadatelé

Pro ISF-P i ISF-B
► orgány státní správy
► orgány místní samosprávy
► nevládní organizace
► soukromé a veřejné právní společnosti
Pouze pro ISF-B
► humanitární organizace
► výzkumné organizace
► vzdělávací organizace

Způsobilí žadatelé ČR16
►
►
►
►

oprávnění žadatelé nebo partneři projektů z fondů ISF a
AMIF musí splňovat následující požadavky:
status právnické osoby
mít aktivní datovou schránku
nepatřit mezi subjekty, které se nemohou účastnit výzvy
z důvodů pokut, insolvence, dluhu ad.

Na úrovni EU
► pouze elektronicky skrze portál Research & Innovation
Participant Portal, na kterém jsou dostupné všechny
potřebné dokumenty
► potenciální příjemce musí mít kód PIC (Participant
Identification Code)
► příručka pro žadatele je poskytována ke každé výzvě
11

Způsob podávání
žádostí

V ČR
►
►
►
►
►
►

kolově a průběžně (průběžně u projektů přímého
přidělení17)
možnost uzavřených i otevřených výzev
převažují uzavřené výzvy pro konkrétní orgány – např.
Celní správu ČR nebo Policii ČR
k listopadu 2011 byly zveřejněny pouze uzavřené výzvy
žádost se předkládá v listinné podobě a elektronicky na
CD
doručení osobně nebo poštou

12

Odpovědný orgán EU

Evropská komise – GŘ Migrace a vnitřní věci (HOME)

13

Národní kontaktní
místo

Ministerstvo vnitra ČR – Odbor fondů EU v oblasti vnitřních věcí

14

Informace o
komplementaritě na
stránkách NKM

►

informace o komplementaritě jsou obsaženy v Národním
programu ISF (kapitola 6.6)18

EU
Na stránkách EK - GŘ Migrace a vnitřní věci19 (zde) jsou dostupné
jednoleté programy, ve kterých jsou stanoveny priority pro daný
rok. Jsou zde dostupné aktuální i proběhlé výzvy fondu, oceněné
projekty a odkazy na příslušné nařízení ustavující fond. K dispozici
je dále stručný návod k podání žádosti.
15

Jak jsou informace
dostupné/přehledné

ČR
Informace na stránkách MVČR20 (zde) týkající se fondu ISF jsou
spojeny s fondem AMIF (Azylový, migrační a integrační fond).
Informace k ISF jsou vcelku dobře členěné a obsahují odkazy na
další relevantní stránky. Informace o harmonogramu výzev, výzvy
a příslušné dokumenty pro žadatele jsou dobře dostupné a není
obtížné je najít.
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Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (Youth
Employment Initiative)
1

Název programu

Iniciativa na podporu
Employment Initiative)

zaměstnanosti

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
1304/2013 ze dne 17. prosince 2013
2

Číslo nařízení

mladých

A

lidí

RADY

(Youth

(EU)

č.

Další legislativa, která je pro realizaci YEI významná:
DOPORUČENÍ RADY ze dne 22. dubna 2013 o zavedení záruk pro
mladé lidi

3

Popis

Iniciativa YEI je zaměřená na podporu zaměstnanosti mládeže a její
realizace má přispívat k naplňování cílů záruk pro mladé. V případě
ČR pak tato iniciativa funguje jako prioritní osa v rámci OP
Zaměstnanost, jenž je spravován MPSV. Program YEI je doplňkový
k ESF, přičemž 50 % na realizaci pochází ze samotného YEI a 50 %
právě z rozpočtu ESF. Značná část příspěvků pak byla dána
členským státům formou předběžného financování. Vzhledem ke
kritériím způsobilosti, které YEI obsahuje, je v případě ČR
vzhledem k míře nezaměstnanosti mladých možné podporovat
projekty pouze v regionu NUTS 2 Severozápad, do kterého patří
Karlovarský a Ústecký kraj. Na základě příslušného nařízení by pak
oproti ESF měla být iniciativa YEI zaměřena spíše na jednotlivce
než na strukturální problémy.

Obecný cíl1:
►

4

Cíle programu - úroveň
EU

podpora boje proti nezaměstnanosti mladých lidí ve
způsobilých regionech Unie

Cílová skupina programu:
►

mladí lidé mladší 25 let (v rámci jednotlivých států lze
rozšířit až na mladé do věku 30 let), kteří nejsou
v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě

Cíl v ČR:
►

5

Cíle programu - úroveň
ČR

V ČR byly v rámci programu realizovány 2 výzvy zaměřené na
podporu zaměstnanosti mládeže v regionu NUT 2 Severozápad a
to v Karlovarském2 a Ústeckém kraji3. V rámci těchto 2 výzev je
realizováno celkem 5 projektů. Období těchto projektů je 20152018.
►

►

6

podpora zaměstnanosti mladých v regionu NUTS 2
Severozápad

Oblasti podpory
(způsobilé akce)

►

podpora zaměstnanosti mladých v regionech úrovně NUTS
2, v nichž byla nezaměstnanost mladých lidí ve věku 15 až
24 let v roce 2012 vyšší než 25%
podpora zaměstnanosti mladých v členských státech,
v nichž nezaměstnanost mladých lidí v roce 2012 vzrostla
o více než 30 %, a to konkrétně v regionech NUTS 2, ve
kterých nezaměstnanost mladých lidí v roce 2012
přesahovala 20 %4
v ČR se tak jedná o podporu zaměstnanosti mladých
v regionu NUTS 2 Severozápad (viz výše)

7

Období programu

2014-20205

8

Alokace pro EU
(alokace pro země
mimo EU)

6 400 000 000 EUR (z toho 3,2 mld. EUR jde ze zvláštní
rozpočtové položky vyčleněné na zaměstnanost mladých lidí (YEI)
a 3,2 mld. EUR jde z prostředků ESF6)

9

Alokace dle regionů,
zemí

Na YEI je pro ČR určeno 27 199 968 EUR7 (z toho ze samotné YEI
jde 13 599 984 EUR)8
ČR:910
V rámci programu YEI proběhly 2 výzvy (dohromady 5 projektů),
přičemž první z nich byla otevřená a určená pro:
►
►

10

Způsobilí žadatelé

Karlovarský kraj
Ústecký kraj

Druhá výzva pak byla uzavřená a jejím příjemcem byl:
►

ÚP ČR

V závislosti na výzvě pak mohou být dále oprávněnými partnery
např. ÚP ČR, školy a školská zařízení nebo NNO.11

11

Způsob podávání
žádostí

EU:

►
►

značná část financí byla zúčastněným státům vyplacena
formou předběžného financování12
program YEI je realizován skrze ESF, přičemž může být
samostatným operačním programem, samostatnou
prioritní osou nebo být součástí více prioritních os 13

ČR:
►
►
►

YEI je v ČR realizováno v rámci prioritní osy OPZ 1.5
Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže
doposavad 2 výzvy, uzavřená14 i otevřená15
celá alokace určena na prioritní osu 1.5 již byla k listopadu
2016 nakontraktována a podávat žádosti již tedy není
možno

12

Odpovědný orgán EU

EK: GŘ Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování (EMPL)

13

Národní kontaktní
místo

MPSV: Odbor realizace programů ESF – OP Zaměstnanost16

14

Informace o
komplementaritě na
stránkách NKM

►
►

YEI je v ČR realizován jako prioritní osa 1.5 v rámci OPZ
informace o YEI je obsažena v realizačním plánu Záruk
pro mladé, které jsou hrazeny z prostředků ESF17

EU:
Na webových stránkách EK věnujících se programu YEI18(zde) jsou
k dispozici základní informace o programu jako např. hlavní cíle,
cílovou skupinu apod. Lze zde také nalézt relevantní evropskou
legislativu, ze které program YEI vychází. Dále jsou zde dostupné
související odkazy a dokumenty.
ČR:
15

Jak jsou informace
dostupné/přehledné

16

Zdroje

Na stránkách MPSV19(zde) lze najít pouze zprávu o návrhu
konkrétních opatření v oblasti boje s nezaměstnaností mladých
lidí, kde je kromě dalších dvou nástrojů zmíněna právě iniciativa
YEI. Na stránkách ESFČR20(zde) jsou dostupné konkrétní výzvy
v rámci YEI, které obsahují informace o období projektu nebo typu
výzvy. Stáhnout lze relevantní dokumenty, jako např. text výzvy,
prezentaci ze semináře pro žadatele nebo zápis z jednání komise.
Více informací o projektech, jež byly realizovány ÚP ČR
v jednotlivých krajích, lze vyhledat na portálu MPSV2122(zde a zde),
kde jsou informace o problému, který projekt řeší, dále o cílové
skupině projektu, formách podpory (v rámci konkrétního projektu,
nikoliv celé prioritní osy) nebo kontaktní osoby pro daný projekt.
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2. EVROPSKÁ KOMISE: INICIATIVA NA PODPORU
ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ (YEI)
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15. GUIDANCE ON IMPLEMENTING THE YOUTH
EMPLOYMENT INITIATIVE
https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&so
urce=web&cd=2&ved=0ahUKEwjYv7iY5frPAhWCuhQKHR
05BVgQFggoMAE&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2F
esf%2FBlobServlet%3FdocId%3D457%26langId%3Den&us
g=AFQjCNELdDs9K5dXOyEmhT0xyYtMbDVzQ&bvm=bv.136811127,d.bGg&cad
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