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Vítejte v příručce TICTAC. Tato příručka je součástí projektu TICTAC – Time for International

Cooperation: Active Cities (Čas na mezinárodní spolupráci: aktivní města) spolufinancovaného

programem Erasmus+. Konsorcium TICTAC zahrnuje 6 partnerů z šesti různých evropských zemí a

je řízen Evropskou rozvojovou agenturou, s.r.o. Obecně je cílem tohoto projektu rozšířit povědomí

o evropských programech a nástrojích mezi lidmi působícími v oblastech správy obcí, regionů a v

řadě dalších veřejných institucích.

 

Příručka TICTAC přináší inovativní a neformální způsob výuky, který může být použit

kterýmkoliv zaměstnancem veřejné správy nebo kterýmkoliv občanem zajímajícím se o řešení

problémů v rámci své místní komunity. Tvorba této příručky vycházela zejména ze zkušeností a

odborných znalostí partnerů projektu a z analýzy potřeb provedené za účelem přizpůsobení jeho

obsahu a podoby realitě a očekávání cílové skupiny projektu. Celkem bylo vyhodnoceno více než

240 dotazníků a dotázáno více než 60 představitelů cílové skupiny ve všech partnerských

zemích.

Stručně řečeno, tato příručka obsahuje relevantní informace týkající se dotačních příležitostí

přicházejících z Evropské unie v oblastech, kterými se zabývá cílová skupina projektu, a informace

o úspěšných projektech motivující cílovou skupinu využívat dostupné dotační programy.  

Pokud si přejete získat více informací o projektu TICTAC, navštivte naši webovou stránku. 

https://tictac-project.eu/
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Lze ho definovat jako společnou akci několika organizací z různých evropských zemí s

úmyslem dosáhnout konkrétního cíle, vymezeného zkušenostmi a společnými zájmy, skrze

plánování, předběžné rozdělení povinností a celkového rozpočtu. Rozpočet může být částečně

či plně hrazen Evropskou unií. 

Evropské projekty reagují na výzvy k předkládání návrhů vyhlášené Evropskou unií v rámci

dostupných dotačních programů. K získání financování pro svůj projekt je proto primárně

potřeba objevit relevantní výzvy otevřené k předkládání návrhů a následovat specifická  pravidla

pro vytvoření žádosti o dotaci. Následně bude Váš projekt o financování soupeřit s dalšími

projekty předloženými jinými žadateli v rámci stejné výzvy. 

V naprosté většině evropských projektů může organizace působit buď v roli koordinátora

(žadatel nebo hlavní příjemce), partnera (spolupříjemce) nebo dokonce, v některých

programech, v roli spolupracujícího partnera. Koordinátor a další partneři tvoří takzvané

partnerství či konsorcium.

1.1 Evropský projekt

Co je to evropský projekt?

Evropský projekt
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Tato organizace se podílí na tvorbě návrhu projektu.

Pokud je projekt schválen, realizuje určenou část

pracovních balíčků projektu a získává od koordinátora

přidělené finance.

Partner

Koordinátor

Organizace v roli koordinátora vede přípravu

dokumentace k žádosti o dotaci, ve spolupráci s partnery

připravuje žádost a následně předkládá žádost  jménem

konsorcia. Kromě toho je prostředníkem ve vyjednávání s

dotační institucí nebo agenturou. Pokud je projekt

schválen, je koordinátor navíc zodpovědný za řízení

realizace projektu, koordinaci pracovního procesu,

shromažďování informací a dokumentace od každého z

partnerů, diseminaci projektu.

Spolupracující partner

Organizace podílející se na projektu, která ale nezískává

finanční podporu z grantu na hrazení výdajů spojených s

realizací projektu. Spolupracující partneři jsou obvykle

organizace, které buďto nesplňují podmínky pro pozici

partnera nebo koordinátora, případně nechtějí nebo

nepotřebují finanční podporu EU kompenzující jejich

účast na projektu.

Podoby zapojení organizací do evropských projektů

Evropský projekt

07



1.2 Politiky a dotace EU

VFR poskytuje rámec pro finanční plánování a rozpočtovou kázeň zajišťující předvídatelnost

výdajů EU. VFR umožňuje EU zavedení běžných a dlouhodobých politik tak, aby byla zajištěna

jejich efektivita. VFR odráží politické priority a reprezentuje rozpočtové plánování, které

podrobně určuje rozdělení investic EU do jednotlivých sektorů na několik následujících let.

Současný VFR zavedl evropské programy a nástroje, které dosud financují řadu různých projektů  

pro období 2014-2020, s cílem dosáhnut chytrého, udržitelného a inkluzivního růstu v Evropě.

Nový VFR bude fungovat ve stejné podobě i pro období 2021-2027.

Díky VFR Evropská unie zajišťuje financování pro širokou škálu programů a projektů

zahrnující oblasti: rozvoj regionů a měst, zaměstnanost a sociální inkluze, rozvoj zemědělství a

venkova, výzkum a inovace, námořní a rybářské politiky, humanitární pomoc a mnoho dalších.

Část programů je řízena skrze partnerství EU s národními a regionálními správními orgány

prostřednictvím systému „sdíleného řízení“, kam řadíme Strukturální fondy či Fond soudržnosti.

Ostatní fondy jsou řízeny přímo EU formou dotací a smluv.

Tato příručka se soustředí převážně na programy a fondy, které jsou řízeny přímo

Evropskou unií formou grantů, dotací. Granty jsou přidělovány se záměrem realizovat konkrétní

projekty přispívající k politikám EU obvykle reagující na veřejné oznámení známé jako výzva k

předkládání návrhů. Dotace slouží konkrétním účelům, které jsou popsány ve výzvě k

předkládání návrhů. V mnoha případech je grant podmíněn spoluúčastí příjemce na financování

projektu.

Víceletý finanční rámec (VFR) je celkový rozpočet, který má Evropská unie k dispozici pro
své interní a externí politiky po dobu sedmi let.
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Cíl současných programů je úzce spjat s chytrým, udržitelným a inkluzivním růstem, o který EU

usiluje v rámci své strategie Evropa 2020.

Počet programů ve VFR 2014-2020 byl oproti předchozímu finančnímu rámci značně omezen.

Programy v období 2014-2020 byly seskupeny do 23 programů v porovnání s 80 programy v

období 2007-2013. Toto sloučení bylo motivováno záměrem dosáhnout větší konzistence

programů a podpořit jejich spolupráci. 

 

Mezi hlavní programy a fondy EU dostupné městům a regionálním správám zacílené na růst

kvality života jejich občanů v nejdůležitějších zájmových oblastech jako jsou vzdělání, sociální a

ekonomické sektory patří mimo jiné: Erasmus+, Evropa pro občany, Evropský sbor solidarity,

Kreativní Evropa, COSME, Nástroj pro propojení Evropy (CEF), Program  pro spotřebitele,

Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci, Azylový, migrační a integrační fond (AMIF),

Program pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI), Horizont 2020, LIFE, Práva, rovnost a

občanství (REC), Interreg nebo URBACT.

1.3 Nejvýznamnější programy EU 2014 – 2020
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Politiky EU jsou implementovány skrze širokou škálu programů a fondů, které poskytují finanční
podporu veřejným institucím, mládeži, neziskovým organizacím, malým a středně velkým podnikům,
vědcům, výzkumníkům, farmářům a dalším.

Nejvýznamnější programy EU pro města a regiony v období 2014 – 2020
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Azylový, migrační a integrační fond (AMIF)

Zaměření

Celkový rozpočet 

Spolufinancováno EU 

Nástroj pro propojení Evropy (CEF)

Azyl, migrace a společenská integrace

3.137 miliard EUR

90 %

Stručný popis
AMIF podporuje efektivní řízení migračních toků a implementaci, posílení a

rozvoj společného postupu EU vůči imigraci a azylové politice.

Více informací 
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-

borders/asylum-migration-integration-fund_en

Zaměření

Celkový rozpočet 

Spolufinancováno EU 

Energie, doprava a telekomunikace

21.94 miliard EUR

20 % – 75 %

Stručný popis
CEF je klíčovým dotačním nástrojem EU pro podporu růstu vzniku nových

pracovních míst a konkurenceschopnosti skrze cílené investice do

infrastruktury na evropské úrovni. Podporuje rozvoj vysoce výkonné,

udržitelné a efektivně propojené trans-evropské sítě v oblastech dopravy,

energie a digitálních služeb.

Více informací:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility

Nejvýznamnější programy EU pro města a regiony v období 2014 – 2020 
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COSME

Zaměření

Celkový rozpočet

Spolufinancováno EU 

Program pro spotřebitele

Konkurenceschopnost SME

2.3 miliard EUR
40 % – 60 %

Stručný popis
Cílem programu COSME je posílit konkurenceschopnost a udržitelnost

podniků, povzbudit podnikatelskou kulturu a podpořit vznik a růst malých

a středně velkých podniků (SME). COSME také zahrnuje programy

přeshraniční výměny a Erasmus pro mladé podnikatele.

Více informací: 
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme-0

Zaměření

Celkový rozpočet

Spolufinancováno EU

Zdraví, bezpečí, informovanost spotřebitele 

21.94 miliard EUR

50 % – 70 %

Stručný popis
Obecným cílem programu je zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele

skrze posílení postavení evropských spotřebitelů. Spotřebitelé jsou

středem vnitřního trhu a evropské strategie pro chytrý, udržitelný a

inkluzivní růst.

Více informací: 
https://ec.europa.eu/chafea/consumers/index_en.htm

Nejvýznamnější programy EU pro města a regiony v období 2014 – 2020
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Kreativní Evropa

Zaměření

Celkový rozpočet

Spolufinancováno EU

Program pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI)

Audiovizuální, kulturní a kreativní sektory

1.46 miliard EUR

50 % – 80 %

Stručný popis
Tento program cílí na podporu evropského audiovizuálního, kulturního a

kreativního sektoru. Řada různých dotačních schémat povzbuzuje tvůrce z

těchto sektorů k působení napříč Evropou, k získání nového publika a

rozvoji schopností potřebných v digitálním věku.

Více informací: 
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/about_en

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Zaměření

Celkový rozpočet

Spolufinancováno EU

Sociální otázky a pracovní trh

919.469 miliard EUR

95 %

Stručný popis
EaSI je dotační nástroj EU pro podporu vysoké úrovně udržitelné

zaměstnanosti, garance adekvátní a důstojné sociální ochrany, boje proti

sociálnímu vyloučení a chudobě, lepších pracovních podmínek. EaSI

slučuje tři programy, které byly v letech 2007-2013 spravované odděleně

– PROGRESS, EURES a Progress Microfinance.

Více informací:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081

Nejvýznamnější programy EU pro města a regiony v období 2014 – 2020
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Erasmus+

Zaměření

Celkový rozpočet

Spolufinancováno EU

Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci

Vzdělávání, odborná příprava, mládež a sport

14.7 miliard EUR

70 % – 90 %

Stručný popis
Je navržen s cílem podpořit  členské země efektivně využít a rozvíjet

schopnosti svých občanů prostřednictvím celoživotního vzdělávání skrze

podporu formálního i neformálního studia dostupného v oblastech

vzdělávání, odborné přípravy a rozvoje mladých lidí. Zaštiťuje také oblast

sportu, zvyšuje možnosti spolupráce mezi partnerskými zeměmi.

Více informací: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus

Zaměření

Celkový rozpočet

Spolufinancováno EU

Budování výkonnosti a dobrovolnictví

100 milionů EUR

Maximálně 85 %

Stručný popis
Cílem programu Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci je

přispět k posílení kapacity EU poskytovat humanitární pomoc. Program 

 sdružuje dobrovolníky a organizace z řady různých zemí, zajišťuje

praktickou podporu projektům humanitární pomoci a přispívá k posílení

odolnosti místních komunit zasažených katastrofou.

Více informací:
https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en

Nejvýznamnější programy EU pro města a regiony v období 2014 – 2020
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Evropský sbor solidarity (ESC)

Zaměření

Celkový rozpočet

Spolufinancováno EU

Evropa pro občany

Solidarita a dobrovolnictví

375.6 milionů EUR

Nespecifikováno

Stručný popis
ESC je novým programem EU na podporu solidarity primárně

prostřednictvím dobrovolnictví. Jeho cílem je posílit zapojení mladých lidí a

organizací do dosažitelných a kvalitních solidárních aktivit, čímž dochází k

posílení soudržnosti, solidarity, demokracie a občanského smýšlení v

Evropě. Program tak zároveň reaguje na aktuální společenské výzvy.

Více informací: 
https://europa.eu/youth/solidarity_en

https://eacea.ec.europa.eu/sites/european-solidarity-corps_en

Zaměření

Celkový rozpočet

Spolufinancováno EU

Evropské občanství a demokracie

187.718 milionů EUR

Nespecifikováno

Stručný popis
Cílem programu je zvýšit povědomí občanů o Evropské unii, její historii a

diverzitě, a tím povzbudit demokratickou participaci na evropské úrovni.

Program je implementován prostřednictvím dvou programů (European

remembrance; Democratic engagement and civic participation) a

horizontální akcí (Valorisation).

Více informací:
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Nejvýznamnější programy EU pro města a regiony v období 2014 – 2020
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Horizont 2020

Zaměření

Celkový rozpočet

Spolufinancováno EU

Interreg 

Výzkum a inovace

80 miliard EUR

33 % – 100 %

Stručný popis
Horizont 2020 je dosud největší výzkumný a inovační program EU, který

slibuje více vědeckých průlomů, objevů a prvenství přenesením idejí z

laboratoří na trh. Jedná se o finanční nástroj implementující inovace s cílem

zabezpečit světovou konkurenceschopnost EU. Zaměřuje se na

vrcholovou vědu, čelní postavení v průmyslu a na řešení sociálních

problémů.

Více informací: 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Zaměření

Celkový rozpočet

Spolufinancováno EU

Společný postup a sdílení politik

10.1 miliard EUR

% variabilní

Stručný popis
Program mezinárodní spolupráce, známý spíše pod názvem Interreg, je

jedním ze dvou cílů politiky soudržnosti a poskytuje rámec pro zavedení

společných postupů a sdílení politik mezi národními, regionálními a

lokálními aktéry z různých členských zemí. Interreg je postaven na třech

pilířích spolupráce: přeshraniční (Interreg A), nadnárodní (Interreg B) a

meziregionální (Interreg C).

Více informací:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-

territorial/

Nejvýznamnější programy EU pro města a regiony v období 2014 – 2020
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LIFE

Zaměření

Celkový rozpočet

Spolufinancováno EU

Pilotní projekty (PP) and Přípravné akce (PA)

Životní prostředí, příroda a klima

3.45 miliard EUR

50 % – 75 %

Stručný popis
Program LIFE je dotační nástroj EU pro ochranu životního prostředí a

stabilizování klimatu, který byl vytvořen v roce 1992. LIFE je rozdělen do

dvou podprogramů:  Životní prostředí a Klimatická akce.

Více informací:
https://ec.europa.eu/easme/en/life

Zaměření

Celkový rozpočet

Spolufinancováno EU

Variabilní dle potřeb EU

Roční rozpočet 140 milionů EUR

% variabilní

Stručný popis
PPPA zavádí nové iniciativy, které by se mohly rozvinout do trvalých

dotačních programů EU. PP je iniciativa experimentální povahy vytvořená

k ověření proveditelnosti a užitečnosti konkrétní akce a trvá maximálně

dva roky. PA následuje po úspěšném provedení PP. Jeho úkolem je

příprava dalších kroků, například nových politik EU, nové legislativy nebo

programů. PA je financována nejvýše tři roky.

Více informací:
https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/programmes/pppa

Nejvýznamnější programy EU pro města a regiony v období 2014 – 2020
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Práva, rovnost a občanství

Zaměření

Celkový rozpočet

Spolufinancováno EU

3. Akční program EU v oblasti zdraví

Sociální otázky a lidská práva

439.5 milionů EUR

80 % – 95 %

Stručný popis
Program Práva, rovnost a občanství je zaměřen na posílení genderové

rovnosti, na boj s rasismem a všemi formami diskriminace. Řeší palčivý

problém násilí na ženách, mladých lidech a dětech. Dalšími prioritami jsou

práva dětí, plné začlenění romské komunity v Evropě, práva spotřebitele a

ochrana osobních dat.

Více informací:
https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec

Zaměření

Celkový rozpočet

Spolufinancováno EU

Zdraví

449.4 milionů EUR

60 % – 80 %

Stručný popis
Programy EU v oblasti zdraví financují projekty zlepšující veřejné zdraví s

cílem prevence nemocí a odstranění hrozeb pro fyzické a mentální zdraví

v zemích EU. Jedná se o hlavní nástroj Komise pro naplnění  cílů Strategie

EU pro zdraví.

Více informací: 
https://ec.europa.eu/health/funding/programme_en

Nejvýznamnější programy EU pro města a regiony v období 2014 – 2020
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URBACT

Zaměření

Celkový rozpočet

Spolufinancováno EU

Rozvoj měst

96.3 milionů EUR

% variabilní

Stručný popis
URBACT je evropský program územní spolupráce zaměřený na podporu

udržitelného a propojeného rozvoje měst napříč Evropou. Je nástrojem

Politiky soudržnosti spolufinancované Evropským fondem místního

rozvoje, na kterém se podílí 28 členských států, Norsko a Švýcarsko.

Úkolem URBACT je umožnit městům spolupracovat a najít jednotná řešení

častých urbanistických problémů.

Více informací:
https://urbact.eu/

Nejvýznamnější programy EU pro města a regiony v období 2014 – 2020



Rozpočet pro období 2021-2027 má EU pomoci zotavit se po pandemii a podpořit investice

do ekologické a digitální transformace.

Evropští lídři se shodli na komplexním balíčku ve výši 1824.3 miliardy EUR, který kombinuje

Víceletý finanční rámec (VFR) a mimořádné úsilí o zotavení v podobě nástroje Next

generation EU (NGEU). Tato dohoda ještě nebyla finálně schválena Parlamentem EU a může

proto dojít k jeho mírné změně.

1.4 Nová generace evropských programů pro
období 2021 – 2027

19

Rozpočet EU na období 2021-2027 a balíček opatření na podporu oživení 

Nová generace evropských programů pro období 2021 – 2027

https://www.consilium.europa.eu/en/eu-budget-story/#group-A-budget-for-the-recovery-A4AVFIB99o


Nový VFR zahrnuje období sedmi let (2021 – 2027). VFR, podpořený nástrojem Next

generation EU, bude mimo jiné hlavním nástrojem pro uskutečnění plánu na oživení Evropy s

cílem vyřešit socioekonomické následky pandemie Covid-19. Výše VFR (1074.3 miliardy EUR)

umožní EU naplnit své dlouholeté cíle a zajistit plnění plánu obnovy v plném rozsahu. Tento

návrh reflektuje dva roky jednání mezi členskými zeměmi.

Fond obnovy
Next Generation EU přinese unii nezbytné prostředky k řešení výzev vzniklých v souvislosti s

pandemií COVID-19. Komise si bude moci na trhu půjčit až 750 miliard EUR. Tyto finance

budou využitelné na back-to-back úvěry a výdaje doprovázející programy VFR. Kapitál půjčený

z finančních trhů bude splacen do roku 2058.
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Dlouhodobý rozpočet  EU na období 2021-2027

Nová generace evropských programů pro období 2021 – 2027

https://www.consilium.europa.eu/en/eu-budget-story/#group-A-budget-for-the-recovery-A4AVFIB99o


Zaměření

Celkový rozpočet

Spolufinancováno EU 

Více příležitostí pro kulturní a kreativní aktéry vytvářet mezinárodní projekty

Více pozornosti digitální transformaci, která ovlivňuje kulturní a kreativní sektory

Více podpory propagaci evropské kulturní a kreativní tvorby uvnitř i za hranicemi EU

Stručný popis

Kultura

Projekty, sítě a platformy spolupráce, mobilita umělců, hudba, knihy a publikace, architektura a kulturní

dědictví, design, móda a kulturní turismus

Média

Rozvoj, distribuce a propagace evropských filmů, TV programů a videoher, kreativní přeshraniční

spolupráce, vysoce kvalitní průprava pro producenty, režiséry a scénáristy

Napříč odvětvími

Rozvoj politik a shromažďování dat 

Více informací
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/about_en

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en
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Kreativní Evropa

Audiovizuální, kulturní a kreativní sektor

1.85 miliard EUR (média: 1.081 miliardy, kultura: 609 milionů)

50 % – 80 %

Nová generace evropských programů pro období 2021 – 2027



Zaměření

Celkový rozpočet

Spolufinancováno EU 

Investice do projektů veřejného zájmu v dopravě, energii a digitální infrastruktuře skrze rozvoj

transevropské sítě (TEN)

Přeshraniční spolupráci na výrobu obnovitelné energie (nové)

Stručný popis

CEF má za cíl propojit a integrovat EU a všechny její regiony. Za účelem urychlení dekarbonizace a

digitalizace evropské ekonomiky CEF podporuje:

DOPRAVA (30.615 miliard EUR)

Chytrá, udržitelná, inkluzivní a bezpečná mobilita, dekarbonizovaná doprava, přizpůsobení oblasti

dopravní sítě pro civilně-vojenské účely  

ENERGIE (8.65 miliard EUR)

Snížení nákladů na integraci obnovitelných zdrojů, strategické zavádění technologií obnovitelných zdrojů

DIGITÁLNÍ OBLAST (3 miliard EUR)

Širokopásmové sítě nezbytné pro digitální služby, zavádění vysokokapacitních digitálních sítí a systémů 5G,

kvalitní bezdrátové připojení 

Více informací
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
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Nástroj pro propojení Evropy (CEF)

Energie, doprava a telekomunikace

42.265 miliard EUR

20 % – 75 %

Nová generace evropských programů pro období 2021 – 2027



Zaměření

Celkový rozpočet

Spolufinancováno EU 

Stručný popis

Komise vytvořila nový program Digitální Evropa s celkovým rozpočtem 9.2 miliard EUR na podporu digitální

transformace evropských společností a ekonomik. Program navýší investice do superpočítačů, umělé

inteligence, kybernetické bezpečnosti a dovedností v pokročilých digitálních technologiích.

Více informací
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/2021-2027-multiannual-financial-framework-digital-shines-

through-eus-long-term-budget

23

Digitální Evropa

Energie, doprava a telekomunikace

9.2 miliard EUR

20 % – 75 %

Nová generace evropských programů pro období 2021 – 2027

New Generation of EU Programmes for the Period 2021-2027



Zaměření

Celkový rozpočet

Spolufinancováno EU 

Příroda a biodiverzita (2.150 miliard EUR)

Oběhová ekonomika a kvalita života (1.350 miliardy EUR)

Zmírnění klimatických změn a přizpůsobení (0.950 miliardy EUR)

Přechod k čisté energii (1 miliardy EUR)

Stručný popis

Tento program se zaměřuje na rozvoj a zavedení inovativních způsobů reagujících na klimatické a

environmentální výzvy za účelem vyvolání změny v rozvoji, zavádění a vymáhání politik. Program dále zajistí

potřebnou flexibilitu pro potenciální žadatele a příjemce dotace tak, aby jim usnadnil využívání finančních

prostředků programu. Dále budou zavedeny nástroje k dosažení více vyváženého teritoriálního pokrytí.

Nový program LIFE bude fungovat v rámci dvou tematických oblastí, životní prostředí a klima, a čtyř

podprogramů:

Více informací
https://ec.europa.eu/easme/en/life
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LIFE: Životní prostředí a klima 

Životní prostředí a klimatická akce

5.450 miliard EUR

50 % – 75 %

Nová generace evropských programů pro období 2021 – 2027



Zaměření

Celkový rozpočet

Spolufinancováno EU 

Vzdělávání a odborná příprava (25.9 miliard EUR) 

Mládež (3.1 miliard EUR) 

Sport (550 milionů EUR)

Klíčová akce 1:  Vzdělávací mobilita jednotlivců

Klíčová akce 2: Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů

Klíčová akce 3: Podpora vývoje a součinnosti politik

Stručný popis

Díky zdvojnásobenému rozpočtu programu na celkových 30 miliard EUR chce Komise zajistit příležitosti ke

studiu a mobilitě pro 12 milionů jedinců.  Erasmus bude také klíčovým komponentem k vybudování

Evropského prostoru pro vzdělávání. Do iniciativy Discover EU bude alokováno 700 milionů EUR s cílem

umožnit mladým lidem objevit evropskou rozmanitost a kulturní dědictví.

Stejně jako jeho předchůdce bude Erasmus 2021-2027 postaven na třech pilířích:

Erasmus bude pokračovat v zavádění tří následujících klíčových akcí

Více informací
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects
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Erasmus+

Vzdělávání, odborná příprava, mládež a sport

30 miliard EUR

70 % – 90 %

Nová generace evropských programů pro období 2021 – 2027



Zaměření

Celkový rozpočet

Spolufinancováno EU 

Stručný popis

Program Horizont Evropa bude realizován skrze 3 pilíře:

Pilíř 1 Excelentní věda (25.8 miliard EUR): podporuje excelentní výzkum a vytváří podmínky pro jeho

provozování 

Pilíř 2 Globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu (52.7 miliard EUR): podporuje

systémové změny společnosti a ekonomiky spíše než zacílení na jednotlivá odvětví. Pokročí v řešení

společenských výzev a v rozvoji průmyslových technologií. 

Pilíř 3 Inovativní Evropa (13.5 miliard EUR): Díky Open Innovation se Evropa stane průkopníkem v inovacích

utvářejících trh. Evropská rada pro inovace, která nabízí jednotné správní místo pro potenciální inovátory,

bude ustavena nastálo.

Je přidána nová specifická programová linie Rozšiřování účasti a posilování ERA (evropský výzkumný

prostor) k plnému využití potenciálu v méně výkonných státech v oblasti vědy a výzkumu a k pokrytí nové

generace "Policy Support Facility" (2.1 miliardy EUR).

Více informací
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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Horizont Evropa

Výzkum a inovace

94.1 miliard EUR

33 % – 100 %

Nová generace evropských programů pro období 2021 – 2027



Zaměření

Celkový rozpočet

Spolufinancováno EU 

Chytré Evropy pomocí inovací, digitalizace, ekonomické transformace a podpory SME.

Zelenější, bezemisní Evropy implementací Pařížské dohody a investicemi do energetické tranzice.

Většího propojení Evropy strategickými dopravními a digitálními sítěmi.

Více sociální Evropy reagující na Evropský pilíř Sociálních práv.

Evropy bližší občanům skrze podporu lokálně řízených strategií rozvoje.

Stručný popis

Zaměřuje se na 5 investičních priorit, umožňujících EU dosáhnout:

Investice do rozvoje regionů se budou zaměřovat především na cíle 1 a 2. 65 až 85 % zdrojů Evropského

fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti bude využito na tyto priority v závislosti na bohatství

jednotlivých členských zemí.

Rozdělení těchto financí se bude řídit především průměrným příjmem v jednotlivých členských zemích.

Zároveň byla přijata i nová kritéria (zaměstnanost mladých, úroveň vzdělání, klimatické změny, příjem,

integrace imigrantů) k lepšímu reflektování reality regionů. Nejslabší oblasti budou nadále získávat speciální

podporu od EU.

Více informací
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/
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Interreg - Evropská teritoriální spolupráce (ETC)

Společná akce a výměna politik

10.1 miliard EUR

% variabilní

Nová generace evropských programů pro období 2021 – 2027



Zaměření

Celkový rozpočet

Spolufinancováno EU 

Evropa pro občany

Práva, rovnost a občanství (REC) 

Spravedlnost

Evropa pro občany + REC = Práva a hodnoty (642 milionů EUR)

Spravedlnost = Spravedlnost (305 milionů EUR)

Zapojení občanů a občanská participace

Rovnost a práva

DAPHNE: zaměřeno na násilí

Stručný popis

Tento nový program bude zahrnovat tři již existující programy:

A to v následující podobě:

Program s rozpočtem 642 milionů EUR bude chránit, posilovat práva a hodnoty EU skrze podporu organizací

občanské společnosti s cílem udržení otevřených, demokratických a inkluzivních společností.

Tento program bude rozdělen do tří oblastí:

Více informací
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec
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Fond pro spravedlnost, práva a hodnoty

Spravedlnost, právo a hodnoty

947 milionů EUR

80 % – 95 %

Nová generace evropských programů pro období 2021 – 2027



Zaměření

Celkový rozpočet

Spolufinancováno EU 

Udržení vysoké úrovně potravinové bezpečnosti

Další navýšení ochrany spotřebitelů

Povzbuzení konkurenceschopnosti podniků, konkrétně SME

Zlepšení správy jednotného trhu a dodržování pravidel

Produkování a šíření vysoce kvalitních statistik

Rozšíření efektivních evropských standardů

Potravinová bezpečnost

Ochrana spotřebitelů

Konkurenceschopnost (Podpora podniků, konkrétně SME)

Efektivní jednotný trh

Evropské statistiky

Efektivní standardy

Stručný popis

Nový program navržený Komisí, s cílem posílit, ochránit spotřebitele a umožnit prosperitu evropským

malým a středě velkým podnikům, se zaměřuje na:

Program spojuje řadu aktivit pod jednotné zastřešující pojmy k zabránění jejich překrývání:

více informací
https://ec.europa.eu/growth/content/new-single-market-programme-empower-and-protect-

europeans_en#:~:text=The%20Single%20Market%20allows%20Europeans,greater%20choice%20and%20lo

wer%20prices.

29

Program pro jednotný trh

Jednotný trh a konkurenceschopnost podniků

4 miliardy EUR

40 % – 60 %

Nová generace evropských programů pro období 2021 – 2027


