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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
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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 



11 

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
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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
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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

28

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.
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Program pro jednotný trh

Jednotný trh a konkurenceschopnost podniků

4 miliardy EUR

40 % – 60 %

Nová generace evropských programů pro období 2021 – 2027
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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 
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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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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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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



42

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
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Vytváření základní myšlenky projektu

Identifikace nejvhodnějšího dotačního mechanismu

Zapojování a přesvědčování rozhodujících činitelů 

Příprava návrhu projektu

Koordinace a řízení schváleného projektu

Kapitola 3:
Návod na efektivní využívání dotačních

příležitostí EU
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Co?

Zaměřte se na oblasti, kterým se ve svém projektu chcete

věnovat. Týmový brainstorming může přinést velké množství

nápadů pro vývoj konceptu a design projektu. Aby bylo možné

vybrat koncept s největším potenciálem pro implementaci a

pozitivním dopadem, využijte pomocných nástrojů. Například

můžete provést analýzu potřeb, vytvořit myšlenkovou mapu či se

spojit s potenciálními přímými příjemci. Snažte se držet

základních hodnot instituce, kterou zastupujete, a pamatujte na 

 potřeby cílové skupiny, pro kterou je projekt určen. Převládnout

by měla ta nejnaléhavější otázka/myšlenka, která by mohla mít co

největší dopad. Poté, co se rozhodnete pro základní myšlenku

projektu, hledejte doplňkové koncepty, které pokryjí další, méně

kritické, přesto ale relevantní oblasti zájmu.

Proč?

Definujte záměr / rozsah / cíle / priority svého projektu.

Konzultujte se svým týmem základní problémy, na které chcete

svým projektem reagovat. Zajímejte se o konkrétní aktivity, které

jsou proveditelné (máte prostředky k převedení nápadů na

uskutečnitelné koncepty) a smysluplné (aktivity, které mají smysl

jak pro vás, tak pro cílovou skupinu). Při formulaci rozsahu vašeho

projektu je nutné mít realistický přístup. Vyhněte se příliš

ambiciózním cílům a zohledněte dostupné zdroje (institucionální

konexe, lidské zdroje dostupné pro realizaci projektu, míra

spolufinancování). I přes možná finanční omezení a omezení

plynoucí z pozice realizátora projektu, nezapomínejte na konkrétní

cíle a priority dotačního programu. Současně sledujte cíle své

vlastní instituce nebo cíle nadřazených organizací, např.

základní škola ve vztahu k národní strategii ministerstva školství.

Klíčové otázky k úspěchu 

Vytváření základní myšlenky projektu
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Proč, ještě jednou?

Jasně definujte, jaký má projekt význam. Pokud chcete předložit projekt v rámci velmi

konkurenční výzvy, je potřeba, aby projekt vynikl. Nejprve by měl být projekt sladěn s hodnotami,

posláním a vizí odpovídající dotačnímu programu, v rámci kterého projekt podáváte. Hledejte

klíčová slova, dlouhodobé cíle, nad rámec období implementace projektu, a opakující se

priority programů nebo dokonce Evropské unie. Zadruhé, vy sami byste měli být pevně

přesvědčeni o užitečnosti projektu. Pokud vy a váš tým, instituce a partneři věříte ve vytvořený

koncept a zavážete se ho uskutečnit, na samotné žádosti bude patrné vaše silné odhodlání plnit

priority mechanismu financování a cíle projektu. Díky promyšlenému konceptu projektu a neustálé

podpoře od jeho tvůrců bude projekt přesvědčivější pro veřejnost včetně cílových skupin. Tím má

projekt větší šanci přilákat více přímých účastníků, ovlivnit další nepřímé účastníky, a mít celkově

větší vliv na všechny zúčastněné strany.

Kdy?

Přemýšlejte o období, ve kterém budete projekt realizovat. Při

navrhování projektových aktivit byste si vy a vaši partneři měli

vytvořit časovou osu. Činnosti by měly být prováděny v

časovém intervalu požadovaném dotačním programem. Abyste

se vyhnuli zpožděním nebo nekoordinovanosti s partnery

projektu, vytvořte si společný kalendář / Ganttův diagram.

Abyste se vyhnuli stresujícím termínům, stanovte si interní před

termíny, které vám při jejich překročení vytvoří určitý

manévrovací prostor. Současně je na místě vyhradit si dostatečný

čas před a po realizaci projektu. Před projektem – vyčleňte

dostatek času na přípravné akce: schválení předkládaného

projektu, kalendář zálohových plateb projektu, mezinárodní

komunikace pro rozhodování o společných akcích

předcházejících projektu. Po projektu – naplánujte navazující

činnosti, zajistěte kontinuitu šíření zkušeností a trvalost

partnerství spolu s udržitelností výstupů projektu.

Vytváření základní myšlenky projektu

Klíčové otázky k úspěchu 
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Jaký název?

Dejte svému projektu dobrý název. Váš projekt bude muset

oslovit potenciální partnery, přesvědčit hodnotitele a být

atraktivní pro veřejnost. Název by měl alespoň z části zapadat do

dotačního programu, být reprezentativní pro partnery a

nezapomenutelným a smysluplným způsobem odrážet myšlenku

projektu. Chytlavé, snadno zapamatovatelné akronymy

zobrazující myšlenku, cíle nebo cílové skupiny projektu jsou u

projektů financovaných EU žádané. Kromě toho by váš projekt 

 měl využívat koherentní identitu jednotného příběhu – stejné

vizuální prvky, jazyk obsahu a formát přizpůsobený publiku, neboť

aktivity budou propagovány zainteresovaným stranám a

potenciálním účastníkům. Během šíření projektu musí být

zachována jednotná identita.

Pro koho?

Najděte svou hlavní cílovou skupinu a představte si, jaký by na

ně měl mít projekt vliv. Vždy mějte na paměti, koho má projekt

ovlivnit. Jasné definování cílové skupiny vám umožní určit rozsah

projektu, podobu realizace, povahu aktivit a strategii šíření

zkušeností. V ideálním případě se před zahájením navrhování

projektu spojte přímo s předpokládanými příjemci projektu

(průzkum, veřejné konzultace či osobní setkání se zástupci místní

komunity). Alternativně můžete použít statistické údaje (národní

sčítání lidu, místní archiv, stávající průzkumy veřejného mínění),

abyste lépe porozuměli potřebám a očekáváním cílové skupiny.

Cílová skupina projektu by měla být zmiňována ve všech fázích

aplikace, implementace a šíření projektu.

Vytváření základní myšlenky projektu

Klíčové otázky k úspěchu 
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Jak?

Přemýšlejte o nejlepších způsobech, jak projekt uskutečnit a

dosáhnout požadovaných výsledků. Financovány budou ty

činnosti, které respektují cíle a priority dotačního programu, osloví

zúčastněné strany a veřejnost, jsou přizpůsobeny cílové skupině.

Činnosti by měly brát v úvahu zvyky komunity, maximalizovat

využití stávajících prostředků (zapojení místních činitelů nebo

dalších iniciativ k organizaci společných aktivit) a potenciálních

zdrojů (další nástroje financování), ale také zvážit omezení

(byrokratická, logistická, finanční). Aktivity by měly být schopné

oslovit přímé i nepřímé účastníky. Tyto aktivity by měly být

inkluzivní vůči účastníkům a transparentní pro zúčastněné strany,

média a veřejnost. Dokumentace aktivit (video, písemné zprávy,

reference účastníků) může přinést udržitelné výsledky a pomoci

při šíření projektu.

Vytváření základní myšlenky projektu

Klíčové otázky k úspěchu 



1. Přiřaďte své cíle k možným dotačním

mechanismům

2. Seznamte se s možnými relevantními

mechanismy

3. Vyberte nejvhodnější mechanismus a zohledněte

požadovaný časový rámec

4. Ověřte si, zda je myšlenka projektu proveditelná

pomocí dostupného mechanismu

5. Pochopte charakteristiky mechanismu

financování

6. Odhadněte, zda potenciální projektové aktivity

obdrží díky vybranému mechanismu dostatek

financí 

Z o r i e n t o v a t  s e  v  d o s t u p n ý c h  d o t a č n í c h
p r o g r a m e c h  E U  m ů ž e  b ý t  v e l m i  n á r o č n ý m ,
z á r o v e ň  a l e  n u t n ý m  ú k o l e m .
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3.2 Výběr dotačního mechanismu

Identifikace nejvhodnějšího dotačního mechanismu



3.3 Zapojování a přesvědčování
rozhodujících činitelů

Ať už je řeč o místních úřadech, neziskových organizacích nebo expertech, vytváření projektu je

kolektivním úsilím. Ujistěte se, že detailně rozumíte konceptu svého projektu a jste schopni

ho srozumitelně a přesvědčivě prezentovat dalším stranám. Buďte velmi konkrétní při

popisu podmínek implementace projektu. Oslovte příslušné osoby s rozhodujícími

pravomocemi pomocí výstižného a dobře strukturovaného shrnutí aktivit, harmonogramu a

rozpočtu projektu. Pomocí faktů ospravedlňujte potřebu časové investice (předpokládaná

doba trvání), spolufinancování (celkový příspěvek, případně počet a rozložení zálohových

plateb) a odbornou pomoci (najímání expertů, realizátorů).

Čím detailnější, a přesto stále srozumitelný váš koncept projektu je, tím větší máte šanci na

přesvědčení příslušných orgánů a institucí k podpoře tohoto projektu. Formálně si zajistěte

jejich závazek (podpis dohod, právně závazných dokumentů), ale také usilujte o neformální

podporu a udržitelnou spolupráci.

Projekt financovaný EU vždy vyžaduje interakci s osobami s rozhodovací pravomocí.
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Zapojování a přesvědčování rozhodujících činitelů



3.4 Od plánu k realizaci

Dodržování alespoň některých tipů uvedených v této části příručky vám může pomoci při
psaní návrhu projektu vytvořit kvalitní návrh žádosti o finanční podporu.

Kroky při psaní Vašeho návrhu

1. Mějte jasný plán a proveďte nezbytný průzkum

2. Najděte své partnery a představte je ve svém

návrhu

3. Napište úvod a prezentujte myšlenky a záměry

svého projektu

4. Rozdělte svůj návrh na vhodné množství sekcí

5. V každé sekci popište harmonogram projektu

6. Napište závěr a shrňte svůj návrh

7. Znovu si přečtěte a zkontrolujte svůj návrh
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Příprava návrhu projektu



Pusťme se do toho: Jak a kde začít?

Prezentujte všechny své nápady

Ukažte svou vizi projektu

Nastiňte záměry projektu

Vyjmenujte plánované výstupy a výhody projektu

Jakmile vyberete vhodné téma, na kterém chcete stavět svůj projekt, a příslušný finanční

mechanismus, začněte pracovat na svém návrhu. Rozvržení plánu pro psaní projektu je prvním

krokem k načrtnutí návrhu. Jasný plán vám ušetří čas a budete mít jasnou představu o tom, co

píšete a co přijde dál. Návrh by měl podrobně vysvětlit, co budete ve svém projektu dělat.

Ujistěte se, že prostřednictvím svého návrhu docílíte následující:
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Příprava návrhu projektu



Obsah 

Úvod

Sekce popisující rozložení a harmonogram projektu

Data, napříč celým návrhem

Kvalitní závěr

Než začnete psát svůj návrh, ujistěte se, že jste provedli rozsáhlý průzkum v oblasti, na které

plánujete pracovat. Velmi vám to pomůže, neboť budete mít po ruce všechny potřebné

informace. Nedostatečný průzkum z vaší strany bude na návrhu značně patrný a může mít za

následek zamítnutí vašeho návrhu.

Je nezbytné myslet během psaní návrhu na to, že je nutné ukázat, jak detailně promyšlený a

hodnotný je koncept vašeho projektu. Váš návrh by měl znít lákavě, čehož dosáhnete jasným,

přesto komplexním popisem záměru, výhod a plánů projektu. Tímto způsobem můžete snadno

zaujmout hodnotitele vašeho projektu. Ti se začnou zajímat o vaše nápady a váš projekt, který

tak bude mít větší šanci na získání finanční podpory.

Na vzhledu návrhu projektu záleží, proto byste se měli ujistit, že pro svůj návrh projektu

vytvoříte kvalitní design. Ujistěte se, že je přitažlivý a že je snadno čitelný a srozumitelný. I tyto

malé detaily mohou mít velký význam, protože ukazují vaši profesionalitu, díky které  může váš

projekt získat výhodu nad projekty jinými. Návrh projektu by měl být rozdělen do několika částí,

aby bylo možné efektivně vysvětlit jeho cíle a aktivity.

Ujistěte se, že do návrhu projektu zahrnete:

Důležitost detailů: obecné tipy
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Příprava návrhu projektu



Společné záměry a cíle

Pracovitost

Důvěryhodnost

S jasným konceptem můžete přejít k řešení technických aspektů projektu. Pokud výzva požaduje

projektové partnerství, začněte se ohlížet po organizacích, které by se k vám mohli připojit. Ty

nejvhodnější se poté pokuste získat na svou stranu. Hledání partnerů může být jednou z

nejnáročnějších částí návrhu projektu, především pak pro začátečníky v oblasti dotační podpory

EU.

První věcí, kterou musíte udělat, je zkontrolovat kritéria oprávněnosti pro finanční podporu a

poté určit jaký typ (veřejná instituce, nezisková organizace, soukromá organizace atd.), počet a

národní příslušnost partnerů potřebujete. Pokud pracujete v nadnárodní síti, zeptejte se

stávajících partnerů, zda by měli zájem a zda by byli vhodnými partnery pro daný projekt, nebo se

pokuste navázat nová spojení. Při hledání partnerů využijte nástrojů/platforem/skupin nebo

osobních konexí. Vždy zůstávejte otevřeni novým partnerům, učte se od nich a prokažte

vzájemnou spolehlivost a odpovědnost. Vytváření nových spojení je klíčovým nástrojem.

Chcete-li do projektu přilákat partnery, vytvořte jednoduchou, ale přesvědčivou prezentaci

konceptu, kterou jim na vyžádání můžete zaslat. Projevte zájem diskutovat osobně nebo digitálně

o dalších podrobnostech; vyjádřete závazek k projektu. Při hledání partnerů je vhodné soustředit

se na:

Vysvětlete důvody, proč jsou podle vás vhodným partnerem, popište potenciální vzájemné

výhody a dlouhodobé pozitivní důsledky partnerství (získání kontaktů, schopnost ovlivnit více

komunit/entit). V závislosti na požadavcích výzvy si následně vyměňte formuláře se svými

informacemi, podepište potřebné dohody/smlouvy o partnerství a zahajte spolupráci založenou

na důvěře, otevřené komunikaci a sdílené odpovědnosti.

Vytvořte ve svém návrhu sekci, která představí všechny partnery a jejich role v projektu. To

bude sloužit jako podklad pro hodnotitele, kteří budou moci okamžitě zjistit, kdo na projektu

spolupracuje. Zdůrazněte schopnosti každého partnera a popište, co mohou projektu přinést. Čím

rozmanitější zkušenosti mají, tím lépe. Ukážete tak, že projekt a jeho financování je v dobrých

rukou a bude kvalitně implementován.
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Hledání partnerů

Příprava návrhu projektu



Cílová skupina

Předběžná data konání

Místo realizace

Plán aktivity

V této části návrhu je potřeba sepsat, jakými činnostmi se bude projekt zabývat, jaké aktivity

budete vykonávat. Jinými slovy, musíte představit časovou osu projektu. Toho dosáhnete

prostřednictvím rozdělení návrhu na sekce. Například pokud je váš projekt rozdělen na tři aktivity

nebo výstupy, vytvořte ve svém návrhu tři sekce, které podrobně popisují každou aktivitu / výstup.

U každé prováděné aktivity je třeba vysvětlit její záměr. Měli byste také poskytnout informace o

místě konání, časové rozmezí a další podrobnosti pro každou aktivitu.

V popisu aktivit nezapomeňte uvést:

Dále popište i aktivity typu: seznamování, workshopy a další podrobnosti. Nezapomeňte v

odstavcích podrobně popsat všechny činnosti. Také zde načrtněte cyklus projektu v oblasti

zdrojů, nástrojů, harmonogramu atd. Zdůrazněte skutečnost, že i tyto aktivity vyžadují financování,

aby se mohly uskutečnit. Toto by měla být nejdelší část vašeho návrhu, protože podrobně

popisujete, co se bude dít a z čeho se projekt skládá.
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Začněme: psaní úvodu

První částí vašeho návrhu by měl být úvod. Zde je nutné představit téma, kterému se bude v

projektu věnovat. Také je bezpodmínečně nutné zde jasně a srozumitelně stanovit cíl projektu tak,

aby každý záměru porozuměl. Pokud vaše téma není ve společnosti příliš často řešeno, silně na

tento aspekt upozorněte. Dejte najevo, že svým projektem budete řešit zřídka prozkoumanou

oblast výzkumu. Pokud se váš projekt nezabývá neprozkoumanými končinami výzkumu,

zvýrazněte, čím je projekt inovativní v porovnání s předešlými projekty a co nového přinese do

vámi vybrané oblasti. Po uvedení těchto skutečností se přesuňte k prezentaci myšlenky projektu a

vysvětlete, jak plánujete díky navrhovanému projektu vyřešit nastíněný problém.

 

Obsah: Co má projekt obsahovat?

Příprava návrhu projektu
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Dalším krokem, který nelze při psaní projektu přeskočit, je svou

práci několikrát překontrolovat. Ujistěte se, že nedochází k

pravopisným ani gramatickým chybám, protože vaše práce by

vypadala neprofesionálně, což může hodnotitele odradit.

Korektury mohou být únavné, ale je velmi nutné zajistit, aby

byl návrh tou nejlepší verzí, jakou může být. Požádat o

korekturu vašeho návrhu někoho jiného je vždy dobrý nápad,

protože může poskytnout nové pohledy na návrh a snadněji

odhalit chyby.

Závěr: Jak uzavřít návrh projektu?

Poslední část vašeho návrhu by měla být shrnutím. Zde musíte

shrnout, z čeho se bude váš projekt sestávat. Zopakujte název a

oblast, kterou projekt řeší.

Na závěr nezapomeňte zdůraznit, že tento projekt je důležitý,

protože by přinesl výsledky v oblasti, kterou se zabývá. Jde o vaší

poslední šanci přesvědčit hodnotitele, že váš projekt stojí za to a

zaslouží si přidělení financí.

Téměř hotovo! Překontrolujte a upravte svou práci

Příprava návrhu projektu



3.5 Přípravy pro úspěšnou realizaci projektu

1. Vytvořte časovou osu projektu

2. Úzce spolupracujte s partnery

3. Rozdělte si úkoly a stanovte termíny

4. Vytvořte si rozpočet

5. Propagujte svůj projekt 

6. Šiřte výsledky
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Efektivní koordinace a management projektu po získání dotace

Koordinace a řízení schváleného projektu
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Distribuce úkolů a dodržování harmonogramu

Návrh a realizace projektu se mohou zdát zastrašující. Proto je nutné, aby předem proběhla řada

příprav. Nezbytnými kroky jsou postupné plánování, spravedlivé rozdělení úkolů, odpovědné

využití zdrojů a management času. Rozdělení konceptu na části umožní plánování relevantních

a proveditelných akcí. V rámci partnerství utvořte týmy a určete odpovědné osoby pro všechny

úkoly. Je nezbytné sestavit harmonogram úkolů, které potřebujete splnit. Díky těmto krokům

získáte jasnou představu o rozdělení úkolů mezi partnery.

Zjistěte, které úkoly je třeba splnit jako první, abyste mohli zahájit projekt. Důležitým krokem

je společné setkání všech partnerů za účelem přijetí důležitých rozhodnutí ohledně prvních kroků

realizace projektu. Partneři si zde také mohou rozdělit určité menší role. Mohou se například

domluvit na rozdělení povinností v oblasti marketingu projektu, který lze mimo jiné rozdělit na

správu platforem sociálních médií, webových stránek, newsletterů a jakýchkoliv dalších funkcí,

které projekt zahrnuje.

Dalším důležitým rozhodnutím, které by mělo být přijato v raných fázích projektu, je

upřednostnění konkrétních potřeb projektu. Rozvržení práce a termínů, které by měly být

dodrženy v různých obdobích projektu, pomůže partnerům lépe pracovat a udrží projekt na

správné cestě. Buďte připraveni řešit naléhavé potřeby projektu. Správné stanovení priorit

povede k lepšímu využití zdrojů a hladkému organizačnímu procesu. 

Nastavte a udržujte pravidelnou komunikaci s partnery; mějte jasná vnitřní pravidla, vzájemně

si podávejte zprávy atd. Chcete-li mít přehled o splněných úkolech, udržujte neustálou a

strukturovanou komunikaci. Pokud tak učiníte, pomůže to dodržet smluvené termíny v

harmonogramu projektu. Abyste se vyhnuli duplikaci nebo opomenutí úkolů, informujte partnery

o jakékoli provedené akci obvyklým způsobem v centralizovaném informačním systému (Ganttův

diagram, sdílený disk, platformy pro spolupráci). 

Koordinace a řízení schváleného projektu



Finanční stránka projektu může být složitým a náročným aspektem. Díky jasnému rozpočtu a

realistické alokaci peněz lze zajistit, aby byl projekt ve všech fázích dostatečně financován.

Jakmile se seznámíte s pravidly financování určenými schématem / programem, vytvořte si

podrobný rozpočet. Zjistěte minimální rozpočet, který musí váš projekt splnit, aby mohl být

implementován. Ujistěte se také, že projekt nepřekračuje maximální strop financování

stanovený dotačním programem.

Každá část projektu k sobě musí mít přidělen rozpočet, i když formální požadavky na žádost

takové konkrétní rozdělení rozpočtu nenařizují. Předběžný výpočet rozpočtu pro každého z

partnerů (tj. nadnárodní setkání, intelektuální výstupy, konkrétních aktivity) může minimalizovat

operační rizika, zabránit nedostatku finančních prostředků a pokrýt nepředvídané události. 

Jakmile přesně znáte objem využitelných prostředků, prozkoumejte nejvhodnější a nákladově

nejefektivnější implementační nástroje. Diskutujte o optimální implementační strategii se

svými partnery a zajistěte zapojení všech partnerů do konverzace. Rozdělte plnění úkolů na

základě zkušeností, přidělených dotací a očekávání každého z členů týmu. Pravidelné konzultace

by měly probíhat během celého procesu implementace. Každé vylepšení, překážka nebo změna

by měly být oznámeny včas a transparentním způsobem. 
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Rozpočet a implementace

Koordinace a řízení schváleného projektu



 Vytvořte image projektu

 Využijte sociálních médií

 Vytvořte kalendář zveřejňování příspěvků 

 Vytvořte webovou stránku projektu

 Vytvořte plakáty

 Vytvořte jednoduchý cílový plán a rozpočet 

Bez marketingové kampaně je velmi těžké představit veřejnosti nový projekt a přilákat publikum.

Je důležité získat zaujaté publikum, které stojí o zapojení do vašeho projektu. Díky tomu

budou vaše výsledky sdíleny a oceněny cílovou skupinou. K zaujmutí příznivců, je třeba

podniknout několik kroků a tím vytvořit úspěšný marketing:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nejprve poskytněte divákům atraktivní vizualizaci projektu. Logo reprezentující projekt je

nezbytné. Poté srozumitelně představte obsah projektu. Nikdy nepředpokládejte, že lidé již znají

některé aspekty vašeho projektu. 

Chcete-li svůj projekt uvést na trh, využijte výhody sociálních médií. Existuje mnoho sociálních

platforem, jako je Facebook, Instagram a Twitter, které používají miliony lidí. Vytvoření profilů pro

váš projekt na sociálních sítích, za účelem jejich šíření, je jedním z nejjednodušších způsobů, jak

odprezentovat svůj projekt a jeho aktivity či výstupy. Vytvořte kalendář zveřejňování příspěvků

a postupujte podle něj, abyste zajistili, že partneři projektu na sociální sítě pravidelně zveřejňují

přís a zapojují své sledující. 

Další metodou online marketingu je vytvoření webové stránky věnované projektu, kde můžete

mimo jiné zveřejňovat blogy, příspěvky a videa a zapojit diváky do dění. Vytvořte plakáty a

nahrajte je na sociální média pomocí některé z nejlepších platforem. Například Adobe Illustrator a

Canva jsou užitečnými programy, které můžete využít k vytvoření skvělého obsahu.

Vytvořte jednoduchý cílový plán a rozpočet a držte se ho, abyste ze své reklamy získali co

nejvíce. 
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Marketing projektu

Koordinace a řízení schváleného projektu



Poté, co jste vy a vaši partneři společně vytvořili obsah projektu, je potřeba jej rozšířit mezi

cílové skupiny. Tímto krokem dostanete vytvořené materiály k publiku. Tato část je spojena s

marketingovou stránkou vašeho projektu, protože jste v kontaktu s followery/cílovou

skupinou projektu. Využijte platforem sociálních médií k propagaci výsledků své práce,

kterou jste vytvořili, a dejte sledujícím vědět o všech událostech, které se budou konat za

účelem představení obsahu projektu. 

Šíření projektu může mít různou podobu, například událostmi, semináři, psaným obsahem atd. Ať

už vytváříte jakýkoli výstup, musíte přilákat zástupce cílové skupiny, aby se do něj zapojili. Je

nutné identifikovat, jaké nástroje jsou vhodné pro šíření obsahu. Dobře si prostudujte svou

cílovou skupinu, abyste uspokojili její potřeby. Pokud plánujete událost, musíte myslet na

pozvánky, místo konání, datum, rozpočet a další faktory. 

Pokud je vaším výstupem něco napsaného, musíte svou cílovou skupinou zaujmout jinak.

Vymyslete plány, jak co nejlépe oslovit svou cílovou skupinu. Podívejte se na různé možnosti,

abyste našli nejlepší a nejúčinnější nástroje pro oslovení publika a přiměli je, aby se zapojili do

vašeho projektu. Musíte také zajistit dostatek kompetentního personálu k provádění projektových

činností. 
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Šíření vašeho projektu 

Koordinace a řízení schváleného projektu



Závěrečné
poznámky

Chcete-li získat představu o tom, jak napsat úspěšný

návrh projektu a žádost o dotaci, je vhodné podívat se na

již podané projekty (interní i externí). Díky nim se můžete

poučit z úspěchů i chyb předchozích žadatelů. 

V následující kapitole uvidíte několik příkladů

úspěšných projektových návrhů. Mohou být velmi

užitečné, protože je můžete využít jako příklad a jako

návod, jak by měl být projekt napsán a strukturován. 

Přejeme Vám hodně štěstí při navrhování projektu  a

úspěch v žádosti o financování projektu. 

66

Závěrečné poznámky
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Dobrá praxe

Úspěšný projekt a jeho vývoj

Management projektu

Příklady úspěšných projektů

Kapitola 4:
Přehled příkladů dobré praxe 

a úspěšných projektů



4.1 Co je to dobrá praxe?

Dobrá praxe je postup, technika nebo metoda, která je obecně považována za metodu s

nejlepšími výsledky v konkrétní oblasti. Úspěšně implementované projekty s dobrými

výsledky, a zároveň spolufinancované EU, nám mohou sloužit jako příklady dobré praxe.

dodržení harmonogramu projektu 

dodržení limitů rozpočtu projektu 

naplnění všech cílů projektu

efektivní tým

„Projekt je organizační jednotka zaměřená na dosažení

cíle - obecně úspěšné dokončení vývojového produktu

včas, v rámci rozpočtu a v souladu s předem stanovenými

výkonovými specifikacemi.“ 

4 podmínky, které musí být splněny kumulativně, aby
byl projekt úspěšný:
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Paul O. Gaddis

4.2 Co je to úspěšný projekt?

Úspěšný projekt a jeho vývoj
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Dodržujte harmonogram projektu

Plánování je proces stanovování nezbytných

kroků k dosažení cílů projektu. Plánování

implementace projektu by mělo být podrobné a

předem uvážené, s monitorováním a kontrolou  po

celou dobu realizace projektu, aby bylo možné

přesně dodržovat harmonogram projektu. 

Dodržování rozpočtových omezení

Rozpočet projektu jsou celkové předpokládané

náklady potřebné k dokončení projektu ve

stanoveném období. Používá se k odhadu, jak

vysoké budou finanční náklady pro každou fázi

projektu. Rozpočet musí být úplný a dokonale

korelovat s plánovanými aktivitami, s materiály

použitými na realizaci projektu a s očekávanými

výsledky. Aby byly dodrženy limity rozpočtu projektu,

musí být náklady realistické (správně odhadnuty),

dostatečné a nezbytné pro realizaci projektu. 

Úspěšný projekt a jeho vývoj
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Naplnění všech cílů projektu

Specifické: konkrétně vyjádřené, nezanechávající žádný prostor pro nedorozumění

Měřitelné: spočítatelné, buď kvantitativně nebo kvalitativně

Dosažitelné: realistické a dosažitelné, aby mohly být úspěšné

Relevantní: dosažení cíle přispívá k dopadu projektu

Časově zavazující: obsahuje datum, do kterého se očekává jeho dosažení

Cíl projektu odráží očekávané výsledky projektu a představuje kroky nezbytné pro úplnou

implementaci projektu. Cíle jasně definované a sdílené všemi členy týmu jsou základem pro

aktivní závazek k projektu po delší dobu a pomáhají vytvářet úspěšná řešení. SMART je anglická

zkratka pro vlastnosti cíl, které jsem nezbytné pro jejich správnou formulaci. 

Efektivní tým

Počínaje předpokladem, že projekt je realizován

členy projektového týmu, si musíme uvědomit, že

lidská stránka je ve výsledku základním klíčovým

prvkem každého úspěšného projektu. 

Efektivní tým zahrnuje nejen znalosti a dovednosti

každého člověka, ale také schopnost zvládat

kritické situace, odhodlání a vztahy mezi

zaměstnanci. Efektivní tým je motivován k

dosažení cílů projektu včas, v rámci rozpočtu a v

souladu s očekávanou kvalitou. 

Úspěšný projekt a jeho vývoj
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4.3 Management projektu

Iniciace návrhu projektu

Každý projekt je založen na myšlence a je iniciován z důvodu reálné potřeby, existence

významného problému, který je třeba řešit. Hlavním účelem projektu je pozitivní změna situace

příjemců projektu. 

Plánování projektu

Časové plánování aktivit je zaměřeno na navázání vztahu mezi aktivitami a jejich optimální

posloupností, na odhad skutečné doby trvání každé aktivity a na identifikaci potřebných zdrojů.

Realizace projektu

Ve fázi implementace je nutné zjistit, zda bylo dosaženo všech cílů projektu, zda byl dodržen

harmonogram aktivit a zda nejsou překročeny alokované zdroje. Kontrola se soustředí hlavně na

dodržení časového období a nepřekročení nákladů.

Uzavření projektu

Na konci projektu je nutné vyhodnotit úspěšnost projektu. Projekt lze považovat za úspěšně

realizovaný, pokud je dokončen včas, s přidělenými zdroji a na požadované výkonnostní úrovni.

 

 

Úspěšné řízení projektu = úspěšná realizace projektu 

Management projektu je proces vedení práce týmu směrem k dosažení cílů a splnění kritérií úspěchu ve

stanovené době.

Fáze řízení projektu

Management projektu



Příhraniční regiony mezi Španělskem a Portugalskem se

vyznačují vylidňováním a nízkou mírou HDP na osobu ve

srovnání s národními (a EU) ukazateli. Tyto regiony jsou

bohaté na kulturní a přírodní dědictví a mají silný

potenciál jako turistické destinace. Z tohoto důvodu se

cestovní ruch jeví jako silný kandidát na vytvoření

sociálně-ekonomického rozvoje a zaměstnanosti v těchto

regionech, který současně podporuje výhody

udržitelného řízení kulturního a přírodního dědictví.

 

Cílem DESTINO FRONTERA je řešit tyto výzvy vytvářením

produktů přeshraničního cestovního ruchu na hranici

mezi Španělskem a Portugalskem. Myšlenkou projektu je

motivovat lidi, aby se vydali přes hranici, a zároveň využili

všeho, co tento prostor nabízí, protože se obvykle jedná o

území s velkým historickým, kulturním a přírodním

bohatstvím. 

Výhodou INTERREG je, že postupy vyvinuté v jedné

oblasti lze exportovat i do jiné, neboť příhraniční území v

rámci Evropské unie (EU) mají často velmi podobné

vlastnosti. 

Účastnící se země: Španělsko, Portugalsko

Příklad dobré praxe – projekt INTERREG 

DESTINO FRONTERA: InterregVA–ES/PT (POCTEP) 
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EU dotace:  1.515.440 € 

Období realizace: od 2017 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2706/destino-frontera/

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/

Příběhy úspěšných projektů podpořených EU



odměňování za dobré environmentální praktiky

zvýšení míry recyklace

podpory environmentálního povědomí o občanství s

pomocí uplatnění her

technik odměňování

Tropa Verde je multimediální platforma vytvořená

Santiagem de Compostela (ES) za účelem podpory

ohleduplného chování vůči životnímu prostředí. Pomocí

webové platformy na bázi hry, mohou občané vyhrát

recyklační poukázky a vyměnit je za odměny od městské

rady a místních prodejců.

Tropa Verde je multimediální platforma zaměřená na

podporu recyklace a odpovědnosti k životnímu prostředí

prostřednictvím:

Využívá webovou platformu založenou na hrách, kde si

občané mohou vyměňovat recyklační body za odměny od

městské rady a místních maloobchodníků. 

 

Účastnící se země: Španělsko, Francie, Polsko,

Portugalsko, Řecko, Maďarsko

Příklad dobré praxe – projekt URBACT 

Tropa Verde, rewarding recycling!: 2014-2020 URBACT III
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EU dotace:  453.038 € 

Období realizace: 2014 - 2020

https://urbact.eu/tropa-verde-rewarding-recycling

https://urbact.eu/good-practices/home

Příběhy úspěšných projektů podpořených EU



Aktivity projektu jsou zaměřeny na popularizaci výsledků

výzkumu a jeho vzdělávání u odborné veřejnosti. Česká

organizace TEREZA do projektu zapojila další organizace a

konkrétní odborníky a vytvořila platformu pro odbornou

diskusi. Výstupem této aktivity byla studie popularizující

toto téma a shrnující hlavní přínosy kontaktu dětí s

přírodou, jakož i hlavní překážky a úskalí současné

společnosti. 

Další důležitou součástí projektu bylo vytvoření různých

aktivit v přírodě pro rodiče a prarodiče dětí, které si

osobně mohli vyzkoušet.

Poslední aktivitou bylo vytvoření vzdělávacích programů

pro školy. V rámci této aktivity byly vytvořeny a otestovány

roční vzdělávací plány pro různé ročníky základních škol.

Tyto plány ukazují, že venku lze učit cokoli, že se děti

mohou v přírodě účastnit různorodých lekcí a naučit se

nové věci ze všech oblastí výuky. 

Účastnící se země: Česká republika, Norsko

Příklad dobré praxe – Granty EHP a Norska 

Children Live Outside. Increased Wellbeing and Environmental Responsibility Via
Play and Learning in Nature: granty EHP a Norska
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EU dotace:  68.919 € 

Období realizace: 2014 - 2016

https://www.eeagrants.cz/en/examples-of-good-practice/2019/children-live-outside-increased-wellbein-2913

https://eeagrants.org/archive/2009-2014/projects

Příběhy úspěšných projektů podpořených EU



Cílem projektu SEWeb bylo představit a prezentovat

životní prostředí Skotska, a to prostřednictvím webové

stránky, která spojila data, informace a odborné znalosti z

řady organizací, do jediné centralizované „vstupní brány

do všeho, co chcete o skotském prostředí vědět“. 

Webová stránka poskytuje komplexní pohled na prostředí

Skotska a umožňuje uživatelům přístup, prohlížení a

dotazování komplexních údajů od různých agentur po

celém Skotsku.

 

Projekt SEWeb rozvinul úspěšná partnerství s řadou

organizací ve všech klíčových odvětvích, zrealizoval svůj

koncept a propagoval výhody SEIS, zlepšil účinnost

rozvoje politiky a zapojil veřejnost poskytnutím údajů v

přístupnějším formátu, otevřením diskuse, monitorováním

a lokálními aktivitami, publikováním vzdělávacích

informačních zdrojů a odměňováním dobrých nápadů a

aktivitami ve školách.

Příklad dobré praxe – projekt LIFE 

SEWeb - Scotland's environmental web: LIFE
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EU dotace:  2.351.950 € 

Období realizace: 2011 - 2015

https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3990

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-best-projects

Příběhy úspěšných projektů podpořených EU



Základní škola Ivo Andrice se nachází v Bělehradě, v obci

Rakovica. Navštěvuje ji 1141 studentů ve 44 třídách od 1.

do 8. ročníku. V roce 2010 škola přijala koncepci

inkluzivního vzdělávání. Pracovali s dětmi se zdravotním

postižením a problémy s učením a také s dětmi migrantů a

cizinců. Cílem projektu bylo vyvinout inkluzivní přístup.

Tento projekt vedl k sladění pedagogické praxe v Srbsku s

pedagogickou praxí v EU, což je důležitým předpokladem

toho, aby se Srbsko stalo členem EU. Umožnil škole, aby

zavedla novou metodiku výuky a byla příkladem dobré

praxe pro další školy v Srbsku.

 

Účastnící se země: Srbsko, Španělsko, Malta

Příklad dobré praxe – projekt Erasmus+ 

Empowering diversity, inclusion and equity in our school- different or alike together
we make a whole: Erasmus+
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EU dotace:  11.310 € 

Období realizace: 2018 - 2019

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-RS01-KA101-000228

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projects-compendium_en

Příběhy úspěšných projektů podpořených EU



Přístup k doplňkovému způsobu financování.

Zvýšená prestiž města nebo regionu v jeho okolí a mezi jeho občany. 

Vytvoření sítě kontaktů (pro budoucí projekty).

Po prvním implementovaném projektu vznikají další možnosti pro nové projekty.

Podpora významu a uznání města nebo regionu v Evropě. 

Navázání nových vztahů s entitami podobných nebo doplňujících charakteristik a výměna

zkušeností a osvědčených postupů s ostatními.

EU poskytuje financování formou dotací a grantů v rámci široké škály fondů a dotačních

programů pokrývajících různé oblasti zájmu. Dotace a granty se udělují různým druhům

institucí, které implementují konkrétní projekty přispívající k naplňování cílů politik EU. 

Mezi hlavní aktéry patří místní a regionální orgány veřejné správy, které mohou dotace a granty

využít ke zvýšení kvality života svých občanů v nejdůležitějších oblastech zájmu jako je

vzdělávání, kultura, sociální a ekonomická odvětví, zdraví nebo sport. EU proto nabízí městům a

regionům širokou škálu dotačních příležitostí k dosažení vyšší úrovně rozvoje a blahobytu jejich

občanů. 

Mimo výše uvedené účast na evropských projektech přináší našim městům a regionům řadu

výhod:

Rádi bychom Vás proto všechny povzbudili, abyste aktivně využívali finančních prostředků

a programů, které vám EU poskytuje. Doufáme, že tato příručka a projekt TICTAC jako celek

přispějí k tomu, aby pro Vás získání finančních prostředků a realizace projektů byla

jednodušší a přínosnější.



Česká republika 

Španělsko

Malta

Rumunsko

Itálie

Maďarsko




