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Ztlumte si, prosím, mikrofon, aby nebyl přenos rušen

okolními zvuky. Mikrofon si zapněte pouze při dotazu,
nebo komentáři.

Nevstupujte, prosím, do konverzace bez vyzvání

moderátora. Chcete-li se zapojit do diskuze, klikněte na

tlačítko „Zvednout ruku“, zapněte si mikrofon a kameru.
Nezapomeňte všechna tlačítka následně vypnout.

Máte-li dotaz, napište jej do chatu. Případně zvedněte

ruku, po vyzvání zapněte mikrofon, kameru a položte

dotaz. Dotazy, které nebude prostor zodpovědět
během webináře zašlete na: dotaz@bruselskalinka.cz

Ukončením hovoru 
opustíte konferenci.



Evropské programy 2021-7





Další nadnárodní programy 2021+

• Fondy EHP a Norska

• Visegrádský fond

• Česko-německý fond budoucnosti

• Středoevropská iniciativa (CEI – Central European Iniciative)

• EUREKA

• EUCF

• EIB/Elena

• I3 (nástroj pro meziregionální inovace)

• European Urban Innitiative (EUI, dříve UIA)

• IMI/Innovative Medicine Initiative

• …



PROGRAMY 2021 – 2027 ŘÍZENÉ E. KOMISÍ

Veřejná správa

• INTERREG

• CERV - Práva a hodnoty

• LIFE, Kreativní Evropa, Digitální 

Evropa, EU4Health

• V4F, ČNFB, Norské fondy, CEI

• EUI, EUCF, EIB/Elena

NNO

LIFE

CERV 

Kreativní Evropa, Erasmus+

AMIF

Fondy EHP a Norska, V4F 

Firmy

• Horizont Evropa 

• Inovační fond

• LIFE, Kreativní Evropa, Digitální 

Evropa

• Eureka

• IMI



Horizon Europe 2021-7

• 9. rámcový program pro období 2021-7 navazuje na Horizon 2020.

• HE: Horizont Evropa (CS) = Horizon Europe (EN)

• Rozpočet HE na celé období je 95,5 miliard EUR.

• 3 pilíře

• 5 misí

• 3 typy akcí

• Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum ERCEA (European Research Council

Executive Agency) 

• Odkazy: 

Horizon Europe | European Commission (europa.eu)

www.horizontevropa.cz

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
http://www.horizontevropa.cz/




5 misí Horizon Europe

Mise = portfolio akcí v oblasti výzkumu a inovací se zásadním dopadem napříč obory a 

odvětvími, které by měly být relevantní pro významnou část evropského obyvatelstva

1. Rakovina

2. Adaptace na změnu klimatu včetně společenských změn

3. Zdravé oceány, moře a pobřežní a vnitrozemské vody

4. Klimaticky neutrální a chytrá města

5. Zdravá půda a potraviny

Pokud není vyloučeno v pracovním programu lze podávat projekty v odpovídajícím klastru i 

misi.

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/mission-area-cancer_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/mission-area-adaptation-climate-change-including-societal-transformation_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/mission-area-healthy-oceans-seas-coastal-and-inland-waters_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/mission-area-climate-neutral-and-smart-cities_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/mission-area-soil-health-and-food_en


6 klastrů II. pilíře Horizon Europe

1. Zdraví

2. Kultura, kreativita a inkluzivní společnost

3. Civilní bezpečnost pro společnost

4. Digitalizace, průmysl a vesmír

5. Klima, energetika a doprava

6. Potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí



INOVAČNÍ FOND
• Podpora průlomových bezemisních technologií

• Průmyslová odvětví náročná na energie (včetně náhradních produktů)

• Obnovitelná energie (výroba a využití, včetně výroby komponent)

• Ukládání a využití CO2 (CCUS)

• Ukládání energií (včetně výroby komponent)

• Financován z EU ETS, rozpočet odhadován na 20 miliard EUR

• Výkonnou agenturou programu je CINEA (European Climate, Infrastructure

and Environment Executive Agency)

• Příjemcem podpory mohou být jednotlivé subjekty/právnické osoby z EU

(firmy, univerzity, instituce, …), nebo konsorcia.

• Možnost tzv. PDA/Project development assistance (z prostředků EIB)



INOVAČNÍ FOND

• Rozlišuje velké/malé projekty do/nad 7,5 MEUR

• Aktuální uzávěrka pro podání velkých projektů je 3. 3. 2022

• Max. 2-leté projekty, měření dopadů 10 let (3 r.)

• Max. 60 % spolufinancování. Záloha není poskytována.

• Žadatel musí být přímo zodpovědný za řízení a implementaci projektu.

• Hlavní hodnotící kritéria: Účinnost (míra snižování skleníkových plynů),

Inovativnost, Škálovatelnost (využití/dopad pro sektor/region), Efektivita

nákladů (fin. jednotka v poměru ke snižování skleníkových plynů/GHG)

• Více informací: https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en

https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en


LIFE

Cílem programu je přispět k přechodu na čisté, oběhové, energeticky účinné, 

nízkouhlíkové hospodářství odolné vůči změně klimatu a k ochraně a zlepšování 

kvality životního prostředí, k zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

• Příroda a biologická rozmanitost

• Oběhové hospodářství a kvalita života

KLIMA (Opatření v oblasti klimatu):

• Zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně

• Přechod na čistou energii



LIFE 2021 - 2027

• Vazba na Zelenou dohodou pro Evropu (European Green Deal)

• Rozpočet na období 2021 - 2027: 5,43 miliard EUR (64 % ŽP + 36 % CL)

• Výkonnou agenturou programu je CINEA (European Climate, Infrastructure

and Environment Executive Agency, od r. 2021 nahradila agenturu EACEA).

• Národním kontaktním místem je MŽP ČR.

• Žadateli mohou být právní subjekty se sídlem v některé členské zemi EU,

nebo přidružené zemi programu, případně třetích zemí uvedených v konkrétní

výzvě.

• Aktuálně 19 vyhlášených výzev, většina do pol. ledna 2022.



KREATIVNÍ EVROPA

• Program podporuje kulturní a jazykovou rozmanitost, kulturní dědictví,

konkurenceschopnost a spolupráci.

• podporogram „KULTURA“ se vztahuje na kulturní a kreativní odvětví kromě

audiovizuálního odvětví;

• podporogram „MEDIA“ se vztahuje na audiovizuální odvětví;

• „MEZIODVĚTVOVÁ složka“ se vztahuje na činnosti napříč všemi kulturními

a kreativními odvětvími.

• První výzva byla vyhlášena v červnu 2021.

• Více informací: www.kreativnievropa.cz

http://www.kreativnievropa.cz/


CERV/Práva a hodnoty
Cílem je chránit a prosazovat práva a hodnoty zakotvené ve Smlouvách EU a 

Listině základních práv EU

• Citizenship Equality Rights and Values (CERV)

• 4 oblasti CERV:

1. odnoty EU

2. Nediskriminace, občanská práva, rovnoprávnost

3. Zapojování obyvatel, participace

4. Daphne – prevence a boj proti násilí

• Národním kontaktním místem je Úřad Vlády ČR

• Více informací: Funding & tenders (europa.eu)/CERV

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv


ERASMUS+
• Program pro mezinárodní vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport

• KA: Mobility do zahraničí a realizace mezinárodní projektové spolupráce

• Cílové skupiny = všichni, kdo jsou zapojeni ve vzdělávání

• 5 sektorů: a) školní vzdělávání

b) odborné vzdělávání a příprava

c) vysokoškolské vzdělávání

d) vzdělávání dospělých

e) neformální vzdělávání mládeže

• Více informací: www.DZS.cz + www.NAErasmusPlus.cz

• Aktuálně vyhlášena výzva pro univerzity a plán výzev v r. 2022

http://www.dzs.cz/
http://www.naerasmusplus.cz/


EU4Health

• Ochrana zdraví, boj s pandemie (vznikl jako reakce na Covid-19)

• Zmírnění dopadů na zdravotnictví, zdravotnický personál, pacienty a

zdravotnické systémy v Evropě.

• 5,1 miliard EUR (největší zdravotní program v historii EU)

• Poskytuje financování vládám, zdravotnickým organizacím a nestátním

organizacím v EU.

• Aktuálně vyhlášeno 14 výzev (uzávěrky jsou koncem ledna 2022)

Více informací: https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_en

https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_en


Single Market Program
Cílem je posílit a zlepšit fungování Jednotného vnitřního trhu EU (Single 

Market)

• Rozpočet na období 2021 – 2027 = 4,2 miliardy EUR

• SMP zastřešuje bývalé programy: COSME, European Statistical

Programme/ESP, Consumer Programme, Food and Feed, Reporting

and Auditing, Enhancing consumers involvement in the EU policy

making in the field of financial services

• Za řízení programu odpovídá generální ředitelství Evropské komise pro

Vnitřní trh, průmysl a podnikání (DG, Internal Market, Industry,

Entrepreneurship and SMEs).

• Odkazy: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/single-market-programme_en

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/single-market-programme_en


Single Market Program

CÍLE:

• zlepšit fungování vnitřního trhu pomocí účinných opatření (např. dozoru

nad trhem, podpory občanů a podniků při řešení problémů na trhu,

posílení politiky hospodářské soutěže)

• zvýšit konkurenceschopnost podniků, zejména (MSP)

• vyvinout účinné evropské standardy a mezinárodní standardy

finančního a nefinančního vykazování a auditu

• zvýšit ochranu spotřebitelů

• zajistit bezpečnost potravin

• vytvářet a sdílet kvalitní statistiky



EUREKA
• Vznikl v roce 1985.

• Spolupráce 40 členských + asociovaných zemí EUREKY a EK

• Česká republika je řádným členem od roku 1995.

• Cílem programu je podpora mezinárodní spolupráce mezi evropskými

průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami a vytváření

podmínek pro zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti evropského

průmyslu a rozvoj jeho společné infrastruktury.

• Více informací: www.eurekanetwork.org

• Národní program INTER-EXCELLENCE - podprogram INTER-EUREKA

• Řídí MŠMT ČR: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-eureka

http://www.eurekanetwork.org/
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-eureka


CEF – Connecting Europe Facility
Podpora páteřních evropských sítí v oblasti dopravy, energetiky a 

digitalizace.

3 subprogramy:

1. CEF Transport

2. CEF Energy

3. CEF Digital

Výkonnou agenturou programu je CINEA (European Climate, Infrastructure and

Environment Executive Agency).

https://cinea.ec.europa.eu/connecting-europe-facility_en

https://cinea.ec.europa.eu/connecting-europe-facility_en


EIB/Elena 

• Evropská investiční banka (EIB)/ELENA – European Local ENergy Assistance

• Podpora velkých projektů (nad 30 MEUR)

• Technická asistence při přípravě investic do obnovitelných energií a zvyšování 

energetické účinnosti

• Oblasti podpory: stavba a rekonstrukce budov, inovativní městská doprava

• Zaměření na neziskové projekty

• Grantová podpora se vztahuje na: technické studie, energetické audity, business 

plány a finanční poradenství, právní poradenství, příprava tendrů, projektové řízení, 

propojování projektů

• Implementace do 3 let v případě zvyšování energetické účinnosti (vč. rezidenčních 

projektů); do 4 let v případě městské dopravy a mobility.

• Více informací: www.eib.org/en/products/advising/elena/index.htm

https://www.eib.org/en/products/advising/elena/index.htm


European City Facility (EUCF)

• Grant ve výši 60 000 EUR na rozvoj investiční koncepce 

v oblasti udržitelné energie a čisté mobility

• Žádat mohou obce, nebo seskupení obcí / místních úřadů se sídlem v Evropské unii, 

které mají schválený SEAP/SECAP nebo obdobný (závazný) dokument.

• Podporovány jsou činnosti nezbytné pro rozvoj investičních koncepcí/strategických 

investičních projektů, např. studie proveditelnosti, právní analýzy, sociální studie, 

finanční analýzy marketingové studie apod.

• EUCF nepodporuje investice do energetických projektů závislých na fosilních 

palivech

• Plánované uzávěrky výzev: 4/2021, 11/2021, 6/2022

• Více informací: https://www.eucityfacility.eu

https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/application-process.html


European Urban Inniciative (EUI)

• Dříve Urban Innovative Actions (UIA)

• Inovativní, pilotní projekty v evropském 

měřítku

• Města jako živé laboratoře

• Žadatelem může být město nad 50 tisíc 

obyvatel (případně aglomerace)

• Partnery (neziskové organizace, 

instituce, firmy…) vybírá město

• Typ. rozpočet: 1-5 MEUR

• 80 % spolufinancování

• 1. výzva: přelom 2021/2

www.uia-initiative.eu



Urban Innovative Actions



Středoevropská iniciativa/CEI

• Platforma pro politický dialog, založena v Budapešti v roce 1989 

• Členské země: Itálie, země V4, Bulharsko, Rumunsko, země bývalé 

Jugoslávie, Moldávie, Ukrajina

• Kvalitní veřejná správa (Good governance) 

• Ekonomický růst (Economic Growth)

• Ochrana životního prostředí (Environmental protection)

• Mezikulturní spolupráce (Intercultural cooperation)

• Svoboda médií (Media Freedom)

• Vědecká spolupráce, vzdělávání a školení (Scientific Cooperation / 

Education, training)

https://www.cei.int/member-states
https://www.cei.int/good-governance
https://www.cei.int/economic-growth
https://www.cei.int/environmental-protection
https://www.cei.int/intercultural-cooperation
https://www.cei.int/media-freedom
https://www.cei.int/scientific-cooperation-education-training


Proč se o programy zajímat a v čem se liší od OP

• Další finanční zdroje, o které se mohou české subjekty ucházet

• Vymezení subjektů je širší 

• Mezinárodní orientace a spolupráce

• Méně známé, menší propagace, každý program jinak zpracovaný

• Větší konkurence, nižší úspěšnost (ale relativní)

• Větší důraz na inovace v evropském měřítku a přenositelnost

• Jasná orientace na cíle, závazné a vyčíslené dopady

• Podklady a žádost často v anglickém jazyce (neplatí vždy)

• Zpravidla méně administrativně náročné

• Příprava na období s omezenějšími zdroji



UKÁZKA VÝZVY



Funding & tenders (europa.eu) /INNOVFUND VÝZVA

Podání žádosti

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-lsc-2021;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43089234;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Online Manual - Online Manual - Funding Tenders Opportunities

ONLINE NÁVODY 

https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual


Žádost (formulář, proces podání)

• PIC (Participant Identification Code; 9-místný kód)

• Žádost – část A (Application – Part A; popis partnerů, rozpočet)

• Žádost – část B (Application – Part B)

Work packages

Milestones & deliverables

Risks

• Annexes (CVs, Annual activity reports; LoI ad. – dle konkrét.výzvy)

• Omezení textu (počet znaků/str.), podklad ve formátu MS Word

• Možnost opakovaného podání (do uzávěrky)





www.bruselskalinka.cz - konzultace



DĚKUJI ZA POZORNOST

Gabriela Kalužová
Bruselská linka
dotaz@bruselskalinka.cz
Tel. 739 486 070

mailto:dotaz@bruselskalinka.cz

