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Interpretace problému „relevance“

EU Programy: výzvy, příležitosti, odpovědi 

Výhody implementace evropských projektů

Dopad výsledků evropských projektů

Závěrečné poznámky

Kapitola 2:
Význam dotačních příležitostí EU pro

města a veřejnou správu
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2.1 Interpretace problému „relevance“

Přístup k podpůrným programům

EU strategie

Prioritní oblasti rozvoje

Relevance projektu

Výhody a nevýhody čerpání dotací 

Efektivita projektů

Je nezbytné si uvědomit, že každý fond EU má  svůj konkrétní účel, tj. finanční prostředky musí

být použity k realizaci aktivit naplňující priority politik rozvoje a strategií EU. Obecně řečeno,

fondy EU slouží k naplňování komplexních socioekonomických zájmů cílových skupin jako jsou

města a regionální správy. Organizace, které usilují o získání dotace či grantu, musí ve svých

projektových záměrech, podávaných prostřednictvím výzev k předkládání návrhů projektů, 

 uvažovat nejen své cíle ale také cíle EU. Získané finanční prostředky poté musí být využity právě k

naplnění specifických cílů vybraného dotačního programu. Splnění všech podmínek dotačních

programů často není snadný úkol, neboť vyžadují speciální znalosti.

Účelem této příručky je ukázat žadatelským organizacím, jak využít příležitostí v rámci otevřených

výzev k předkládání návrhů, tj. získat přístup k příslušným dotacím a grantům, jak projektové

záměry na otevřené výzvy a jak naplnit všechny podmínky vybraného dotančního programu.  

Pro naplnění účelu této příručky musí potenciální žadatel o dotaci či grant získat a aplikovat

informace z následujících oblastí:

Interpretace problému „relevance“



Zdá se zbytečné poukazovat na to, že se vše mění, ale je faktem, že Evropa stejně jako zbytek

světa, čelí výzvám v důsledku změn společenských, technologických, ekonomických a

environmentálních. Jeden z nejdůležitějších milníků v evropských dějinách byl vznik, rozšiřování

a kontinuální rozvoj EU. Přední organizace EU, Evropský parlament, Rada EU a Evropská komise

se proto snaží reagovat na tyto výzvy pomocí svých nástrojů zahrnující širokou škálu dotačních

programů. V souladu se zavedenou praxí jsou programy definovány na základě sedmiletého

VFR, a to jak tematicky, tak finančně. Aktuálně dochází k přechodu mezi programovými

obdobími, kdy již disponujeme přehledem výsledků za období 2014-2020 a současně materiály

pro období 2021-2027 získávají svou finální podobu.

2.2 EU Programy: výzvy, příležitosti, odpovědi 

32

Programy jako operační nástroje

EU Programy: výzvy, příležitosti, odpovědi 



Zapojování současných 27 členských států do struktur EU probíhalo průběžně během let 1951-

2013. Současně řada dalších potenciálních členů stále čeká na zahájení vyjednávání o zapojení

do evropských struktur. Postupné vstupování jednotlivých státům do EU má výrazný vliv na

různorodou participaci států ve společných programech. Hybateli programů jsou především

zkušenější země, zatímco ostatní jejich aktivity postupně následují.

Zkušenosti ukazují, že pro kompletní pochopení procesu navrhování a implementace

projektů, je potřeba vynaložit značné množství energie a času, stejně tak i pro úspěšné

podání žádosti o dotaci a následně na aktivní participaci na projektu. Doporučuje se proto,

aby organizace zajímající se o účast v dotačních programech byly důkladně informovány o

podobě programů, jejich cílech, reálných benefitech, které program může organizaci přinést, a

následně i o možných způsobech, jak získat dotaci, respektive o podmínkách podání žádosti,

stejně tak i o metodách a požadavcích na implementaci schváleného projektu v rámci daného

dotačního programu.
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Potřeba získat zkušenosti

EU Programy: výzvy, příležitosti, odpovědi 



 Tendry a dotační příležitosti

 Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální média(EACEA)

Důležitým prvním krokem je pro potenciální žadatele především získání potřebných informací o

aktuálních příležitostech v jednotlivých dotačních programech, tj. o otevřených výzvách. Pro

získání těchto informací lze využít portály pro evropské tendry. Níže jsou jmenovány dva

nejvýznamnější portály.

Zdroje informací k programům Evropské unie:

1.

2.
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Přístup k dotačním programům EU

Primární způsoby získávání informací o jednotlivých evropských programech jsou relevantní

webové stránky Evropské komise, informační centra programů, národní informační centra,

mezinárodní/národní konference či semináře.

Porozumění diversifikovanému systému dotačních programů, měnících se během sedmiletých

programových období EU, může být pro možné zájemce o dotaci či grant značně

komplikované. Z tohoto důvodu je běžnou praxí především veřejných organizací využívat

služeb externích konzultačních společností. 

Podpůrná expertiza

EU Programy: výzvy, příležitosti, odpovědi 



Tendry a dotační příležitosti

Vyhledávat dotační příležitosti a zapojovat se do otevřených výzev 

Vyhledávat vypsané veřejné soutěže a ucházet se o tendry

Spravovat své dotace a granty

Registrovat se jako expert, spravovat smlouvy a online platby

Podpora regionů: programy Interreg, např. program Interreg DANUBE či CENTRAL 

Networking: Program propojování měst

Zavádění inovativních přístupů, podpora výzkumu: Horizont 2020, Horizont Evropa

Rozvoj kreativních řešení: program Kreativní Evropa

Růst konkurenceschopnosti: COSME, Program pro jednotný trh

Environmentální problémy: LIFE

Podpora vzdělávání a odborná příprava: Erasmus+

Zásadní společenské problémy: Program pro zaměstnanost a sociální inovace

Technologie a rozvoj měst: Nástroj pro propojení Evropy, URBACT, Digitální Evropa

Tento portál je vstupním bodem pro potenciální účastníky a experty v dotačních programech a

tendrech spravovaných Evropskou komisí a dalšími evropskými institucemi. Na zmíněné webové

stránce je přístupných 26 programů fungujících v programovém období 2014-2020. Dále je

zpřístupněno několik programů pro nové období 2021-2027.

Na webu můžete:

V poslední sekci portálu Přehled dotací EU se nachází nástroj zvaný „Najít dotační výzvy podle

zaměření“, díky kterému můžete vyhledávat výzvy k předkládání návrhů projektů a tendry podle

požadovaného zaměření.

Klíčové oblasti a témata 

Jedním z hlavních přístupových portálů k dotačním příležitostem je Portál dotací a tendrů
provozovaný Evropskou Komisí, na kterém se lze ucházet o dotace a granty. 
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EU Programy: výzvy, příležitosti, odpovědi 



Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální
média (EACEA)

Kreativní Evropa (kultura a audiovizuální média)

Erasmus+ (vzdělání, odborná příprava, mládež a sport)

Evropský sbor solidarity (dobrovolnictví, příležitosti ke stážím a zaměstnání pro mladé)

Evropa pro občany (občanská participace)

Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci (trénink a vzdělávání dobrovolníků)

Schéma pro vnitro-africkou mobilitu (akademická mobilita v Africe)

EACEA řídí velkou část všech dotačních programů EU jmenovaných níže:

Přímý přístup k těmto programům je možný prostřednictvím webových stránek EACEA. 

V případě schválení projektu je administrativa projektu řízena skrze portál Dotací a tendrů.

EACEA je orgán podřízený Evropské komisi, který řídí dotace v oblasti vzdělávání, kultury,
audiovizuálních médií, sportu, občanství a dobrovolnictví.
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EU Programy: výzvy, příležitosti, odpovědi 
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Strategie Evropa 2020 

Unie inovací 

Úkolem řídících orgánů Evropské unie je poskytovat odborné vedení pro širokou škálu procesů

sociálně-ekonomického rozvoje s cílem zajistit mezinárodní konkurenceschopnost EU, a tím i

blahobyt občanů.

Dokumenty rozvoje, vypracované koncepce, rozvojové strategie a operační programy jsou

veřejného charakteru. Principy a očekávání stanovená v těchto základních dokumentech jsou

současně referenčním bodem pro dotační programy EU. Také výzvy k předkládání návrhů se v

rámci programů zaměřují na usnadnění implementace rozvojových priorit prostřednictvím

podporovaných projektů. Žadatelé by proto měli být obeznámeni s hlavními strategiemi pro

dané období. Dominantní strategií v posledním desetiletí byla Evropa 2020.

1.

2.

Strategie Evropské unie

EU Programy: výzvy, příležitosti, odpovědi 
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Zaměstnanost

Výzkum a vývoj

Klimatická změna a energie

Vzdělávání

Chudoba a sociální vyloučení

O čem je strategie Evropa 2020?

Strategie Evropa 2020 je agenda EU pro růst a pracovní příležitosti pro dekádu 2010-

2020, která zahrnuje cíle EU a pokyny pro její fungování. Vyzdvihuje chytrý, udržitelný a

inkluzivní růst s cílem podpořit udržitelné sociálně tržní hospodářství a  zlepšit evropskou

konkurenceschopnost a produktivitu.

K dosažení těchto záměrů EU přijala cíle pro rok 2020 v rámci pěti oblastí:

 

Cíle EU byly převedeny na dosažitelné národní cíle pro jednotlivé členské země odrážející různé 

 situace a okolnosti.

Jakou roli hraje Eurostat?

Eurostat byl zapojen do procesu definování ukazatelů nutných pro vytvoření strategie Evropa

2020 a v současnosti monitoruje plnění hlavních cílů pomocí devíti ukazatelů.

Strategie Evropa 2020

Evropa 2020: strategie Evropské unie pro růst a zaměstnanost

EU Programy: výzvy, příležitosti, odpovědi 



Učinit Evropu špičkou ve vědě světového formátu

Odstranit překážky v inovacích jako nákladné patentování, fragmentace trhu, pomalé

zavádění norem a nedostatečná kvalifikace

Změnit způsob, jakým veřejný a soukromý sektor spolupracují zejména prostřednictvím

inovačních partnerství mezi evropskými institucemi, národními a regionálními institucemi a

soukromými společnostmi.

Přetváření Evropy na opravdu inovativní unii

Jak uzavírá memorandum z roku 2010: Zvyšování výkonnosti v oblasti výzkumu a inovací je pro

Evropu jediným způsobem, jak podpořit udržitelný růst a vytvářet kvalitní a dobře placená

pracovní místa, která vydrží tlak globalizace. Inovativní unie je klíčem k dosažení cílů Strategie

Evropa 2020 pro inteligentní, udržitelné a inkluzivní hospodářství.

Unie inovací byla dřívější politikou výzkumu a inovací. Plán obsahoval více než 30 akčních bodů

a jeho cílem bylo:
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Unie inovací

Současný vývoj inovací v EU je charakterizován srovnávacím přehledem zemí a indexem
regionální konkurenceschopnosti.

EU Programy: výzvy, příležitosti, odpovědi 



Jaké má organizace kompetence a zkušenosti v oblasti, kterou se projekt zabývá?

Jakou pozici partner v projektu zastává a jakou má zodpovědnost?

Jaký je očekávaný přínos organizace pro projekt?

Má organizace zkušenosti s EU/mezinárodními projekty?

Pravděpodobně nejčastější první otázkou každého oprávněného žadatele a potenciálního

příjemce dotace je, jaké jsou výhody účasti v projektu EU nebo ve veřejné výzvě k

předkládání návrhů. Jak je patrné z výše uvedeného, počet žádostí o získání finanční podpory

je poměrně vysoký a povaha výzev k podávání návrhů projektů se velmi liší v závislosti na úrovni

podpory, velikosti rozpočtu projektu, podobě partnerství, tématu, době trvání a v dalších

parametrech projektu.

Samotná žádost o dotaci či grant již obsahuje řadu otázek pro zúčastněnou organizaci, které

zjišťují pozici a význam partnerské organizace v daném projektu: jako příklad uvádíme několik

otázek z žádosti o dotaci v rámci výzvy 2016 programu Interreg Central Europe:

Význam partnera

ZIMCORE SOCIAL MEDIA SERVICES

2.3 Výhody implementace evropských projektů
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Výhody implementace evropských projektů
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Otázka relevance projektu

Výhody implementace evropských projektů

Výzvy daného území, které má projekt řešit.

Popis nových či inovativních řešení, která budou vyvinuta v průběhu projektu a/nebo

stávající řešení, která budou přijata a implementována během doby trvání projektu.

Role nadnárodní spolupráce při implementaci projektových aktivit.

Prezentace hlavního cíle projektu a vysvětlení, jak zapadá do cílů daného programu.

Výběr jednoho z předdefinovaných ukazatelů výsledků programu.

Informace o hlavních výsledcích projektu a o relevanci těchto výsledků pro program.

Definice 1-3 konkrétních cílů projektu, kterých má být dosaženo.

Popis přínosu projektu pro příslušné strategie a politiky na různých úrovních.

Synergie projektu s dalšími evropskými projekty a iniciativami je preferována.

Zkušenosti/poučení z projektu a způsob, jakým budou využity dostupné znalosti.

Žadatelská organizace by měla vždy navrhnout a realizovat takový projekt, který splňuje kritéria

požadovaná daným dotačním schématem EUa který se zároveň snaží přispět k dosažení

vlastních cílů žadatele. Níže je představen přehled základních otázek týkajcích se relevance

projektu.

Relevance projektu

Zaměření projektu

Kontext projektu
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Výběr programu a typu projektu

Výhody implementace evropských projektů

...v souvislosti s očekáváními a profesionálními schopnostmi žadatelské organizace

Pokud se pokusíme umístit projekty realizované v rámci různých dotačních programů na

pomyslnou stupnici obtížnosti, vzhledem ke strukturální složitosti programu, výzvě k podávání

návrhů, žádosti o dotaci a velikosti rozpočtu, můžeme klasifikovat nadnárodní projekty typu

Interreg jako středně obtížné. Na horní úrovni obtížnosti stupnice jsou projekty programu

HORIZONT 2020, zatímco do méně složité kategorie menšího rozsahu patří například

projekty z programů řízených EACEA, např. ERASMUS+, Evropa pro občany a programy pro

nevládní organizace.

Podle současného vývoje výzev EU k předkládání žádostí o podporu lze očekávat, že nároky na

kvalitu projektů se budou zvyšovat. Současně realizace podpořených projektů by měla

naplňovat cíle a podmínky daného dotačního programu. Jinými slovy, žádající organizace by

měla provést přípravu projektové žádosti tak, aby cíle, činnosti a výsledné produkty byly v

souladu s požadavky programu na jedné straně a s cíli a příležitostmi samotného žadatele na

straně druhé.

Výhody a nevýhody účasti na projektech EU jsou, na základě široké škály našich

zkušeností, shrnuty níže.
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Mezinárodní spolupráce

Spolupráce s partnery v zahraničí přináší mnoho výhod:

přímý kontakt s cizími kulturami, společné vymýšlení

nápadů, společné řešení problémů. Během implementace

projektu se mohou partneři inspirovat zkušenostmi druhých,

rozvíjet své dovednosti ve vzájemné spolupráci a rozšiřovat

své profesní schopnosti.

Kvalitně odvedená práce v souladu s prioritami EU

Vzhledem k tomu, že schválené projekty musí být v souladu s

cíli programů EU, které jsou definovány a zveřejněny

Evropskou unií po důkladných přípravných pracích, realizace

těchto projektů slouží k rozvoji regionů v nejzásadnějších

oblastech.  Schválené projektové žádosti obvykle disponují

vysokou kvalitou, v některých případech kvalitou vyšší, než

jaké by byla organizace samotná, bez podpory ostatních

partnerů, schopna dosáhnout. Projekty obvykle zahrnují

širokou škálu profesionálních aktivit s moderními, kreativními

a inovativními prvky, skrze které jsou významně rozšířeny

znalosti a schopnosti partnerů.

Výhody

Výhody implementace evropských projektů



Participace na projektech v rámci programů EU mohou být

dobrým nástrojem pro zlepšení obrazu organizace. Bez

mezinárodní spolupráce by menší organizace nebyly schopny

dosáhnout takových standardů. Úspěšné projekty mají

pozitivní vliv na hrdost zaměstnanců participujících organizací

a mohou ovlivnit celou komunitu, a dokonce i populaci v dané

lokalitě. Pocit úspěchu je umocněn také faktem, že žadatelé

díky evropským dotacím mohou obdržet značné finanční

obnosy, jejichž část může být využita na náklady na

zaměstnance. Rozpočet projektu může také organizaci

poskytnout příležitost provést jednotlivé pilotní projekty

významné pro design projektu, jako je studie

proveditelnosti, která může být potřebným materiálem pro

přípravu investičního tendru. Drobné investice mohou být

také provedeny v souvislosti s cíli projektu a nákupem aktiv.
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Vytváření sítě kontaktů

Díky spolupráci partnerů se vytváří sítě kontaktů, které často

přetrvávají a generují další spolupráci. Partnerská

spolupráce se vyznačuje nejen rozdělením práce a

jednotlivých aktivit, ale i tím, že díky ní partneři získávají

přístup k dalším informacím a znalostem. Partnerství obvykle

využívají nejnovějších technologií jako video konference, IT

technologie na sdílení informací či nástroje sociálních médií

pro komunikaci a šíření obsahu.

Povědomí o úspěchu

Výhody

Výhody implementace evropských projektů



Konkurence v účasti na projektech a přiznávání dotací

se zvyšuje. V případě tendrů vyhlášených v rámci

mnoha programů je šance na výhru okolo 5-15 %,

statistická šance dosahující 25-50 % je požadována

za dobrou. Organizace, které nejsou dostatečně

vyškoleny, reálně nemohou převzít roli vedoucího

partnera a je pro ně lepší účastnit se procesu jako

součást partnerského týmu. Velké množství

neúspěšných žádostí je často zklamáním. Protože

proces hodnocení žádostí je pomalý (6–12 měsíců),

mohou uchazeči snadno ztratit naději.
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Překážky při podávání žádosti

Projektové žádosti musí dosahovat vysoké kvality, aby

byly schopné konkurovat dalším projektům. Zároveň

ale musí mít plánované aktivity projektu význam pro

žadatelskou organizaci. Tvorba konkurenceschopné

žádosti je náročný profesionální úkol, který vyžaduje

adekvátní přípravu a postup, což je velmi nákladné, ať

už je materiál připravován samotnou organizací nebo

externím expertem.

Nevýhody

Finanční podpora k projektům může být přiznána pouze skrze tendry.
Výsledkem jsou dva problémy:

Nevýhody implementace evropských projektů
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Výstupy projektu

Aktivity projektu probíhají v rámci pracovních balíčků a výsledkem práce jsou dobře definované

meziprodukty a výstupy (konečné produkty). Aktivity projektu probíhají veřejně a výstupy lze

volně využívat. Tato zásada zajišťuje, že z finanční podpory unie bude mít prospěch nejen

komunita na úrovni partnerů, ale i na úrovni EU. V případě místních samospráv a regionálních

orgánů je publicita a veřejná aktivita základním principem, k čemuž slouží právě realizace

projektů.

Sdílení výsledků projektů financovaných EU  je obecným očekáváním a povinnou praxí. Díky

tomu jsou dotace EU pro veřejné organizace utvrzené úspěšnými projekty. Výsledky projektů se

musí dostat ke konkrétním cílovým skupinám. Dalším požadavkem je zajistit udržitelnost a

přenositelnost výsledků.

Indikátory projektu

Indikátory tematických výsledků

Indikátory výsledků komunikace

Při vytváření programů jsou vytyčené konkrétní ukazatele, které reflektují celkové cíle

programů. Pro indikátory jsou navíc vymezeny konkrétní cílové hodnoty. Výkonnost každého

projektu se měří pomocí indikátorů na úrovni projektu. 

Pro projekty jsou definovány dva typy indikátorů: 

(např. počet institucí využívajících daných vylepšených strategií, plánů nebo nástrojů; počet

proškolených osob)

(např. aktivity zavedené pro společnou komunikaci)

2.4 Dopad výsledků evropských projektů

V každém případě implementované projekty musí vykazovat konkrétní výsledky, které jsou
relevantní k cílům programu a odpovídají očekáváním partnerské organizace.

Dopad výsledků evropských projektů



Důležitým kritériem pro programy EU je přispívání socio-

ekonomickému rozvoji. Závěrečné analýzy programů

poskytují data o tom, do jaké míry programy dosáhly

svých cílů. K těmto analýzám slouží indikátory vymezené

během přípravy programu. Konkrétní projekty musí být

striktně v souladu s cíli programu. Zároveň by projekty

měly být realizovány dle potřeb partnerských organizací a

jejich záměrů. Organizace se také musí snažit o šíření

výsledků svých projektů. V konečném důsledku výsledky

konkrétních projektů naplňují cíle programů a výkonnost

každého projektu, měřená pomocí indikátorů, přispívá k

výkonnosti programů jako celku.

Aktivity a výsledky projektů a předkládání informací o

těchto výsledcích veřejnosti jsou přísně

kontrolovanými aktivitami, o kterých organizace

podávají reportovací zprávy kontrolním orgánům.

Socio-ekonomické dopady na cílové skupiny jsou

měřitelnými faktory a jejich rozsah by měl odpovídat výši

podpory EU. Souvislost mezi podporou a výsledky

projektu jsou stále důležitější a v souvislosti s tím se i

kontrolní aktivity zpřísňují. Žadatelé by si tohoto faktu měli

být od začátku vědomi, například by při přípravě žádosti

měli uvažovat o své schopnosti naplnit očekávání v

reportovacích zprávách projektu.
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2.5 Závěrečné poznámky

Závěrečné poznámky


