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Významné unijní programy v období 2021-2027

Věda, výzkum, inovace, podnikání

• Horizont Evropa 

• Inovační fond

• Single Market Programme

Vzdělávání, kultura, společnost

• Kreativní Evropa 

• Erasmus+

• Občané, práva a hodnoty (CERV) 

• Evropský Sociální Fond+, EaSI

• Azylový a migrační fond (AMIF)

Životní prostředí, energetika, doprava, 
digitalizace, zdraví

• LIFE 

• CEF (Nástroj na propojení Evropy) 

• Digitální Evropa 

• EU4Health

Spolupráce

• Interreg (Europe/Central Europe/Danube)



• Fondy EHP a Norska

• Visegrádský fond

• Česko-německý fond budoucnosti

• Středoevropská iniciativa (Central European 
Iniciative)

• EUREKA (věda, výzkum)

• EUCF (energetika a čistá doprava)

• EIB/Elena (bydlení, energie, doprava)

• European Urban Innitiative (městské inovace)

• IHI/Innovative Health Initiative (zdraví)

Další nadnárodní programy





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. MŽP vyhlašuje výzvy na zvýšení míry

spolufinancování. Rozpočet: 5,43 miliard EUR

1. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

• Příroda a biologická rozmanitost

• Oběhové hospodářství a kvalita života

2. KLIMA (Opatření v oblasti klimatu):

• Zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně

• Přechod na čistou energii

LIFE



Končí programové období 2014 – 2021; k vyhlášení zbývají poslední výzvy.

Další období je v přípravě. Více informací: www.fondyehp.cz

1. bilaterální spolupráce (aktuálně vyhlášeno)

2. ochrana životního prostředí a klimatu:

• Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu ovzduší

• Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu vod

• Změny klimatu, zmírňování jejich vlivu a přizpůsobování se těmto změnám

• MGS* - Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu ovzduší

Fondy EHP a Norska

http://www.fondyehp.cz/


• Podpora modrozelené infrastruktury v městech a obcích v rámci adaptačních
opatření na klimatickou změnu a zvyšování kvality ovzduší

• Žadateli mohou být české právnické osoby

• Maximální míra podpory činí 90 %

• Realizace nejpozději do 30. dubna 2024

• Výzva vyhlášena 4. listopadu 2022, uzávěrka 4. ledna 2023

• Výše dotace

Oblast č. 2: 5 – 18,7 mil. Kč

Oblast č. 4: 5 – 25 mil. Kč)

Výzva Stavanger



2 oblasti:

1. Oblast č. 2 – Vybraná zelená opatření identifikovaná v akčních plánech na
ochranu ovzduší (identifikována v již přijatých akčních plánech na ochranu
ovzduší vytvořených v rámci výzvy Call-2A Tromso)

2. Oblast č. 4 – Konkrétní zelená a modrá adaptační a mitigační opatření
identifikovaná v přijatých adaptačních strategiích

Jde o opatření, která byla identifikována v adaptačních strategiích vytvořených
v rámci výzvy SGS-3 Oslo. Podpořena mohou být rovněž opatření vycházející i z
ostatních klimatických strategií měst, obcí či regionů mimo výzvu „Oslo“.

Výzva Stavanger





• Granty do výše 10 tisíc EUR
• pro mladé aktivisty ve věku 15 – 24 let kteří chtějí ve své komunitě aktivně podpořit 

zájem o ekologická témata
• Realizace v Moravskoslezském kraji (nebo jiném uhelném regionu EU)
• Popis projektu v anglickém jazyce 
• Do aktivit musí být zapojeny sociální skupiny, které jsou nejvíce ohroženy 

transformací (např. lidé ohroženi chudobou, ztrátou zaměstnání v dotčených 
odvětvích apod.) 

• Maximální doba projektu je 1 rok.
• Uzávěrka 9. ledna 2023
• Série webinářů (12., 16., 19. listopadu, vždy v 17:45)

EUTeens4Green



www.bruselskalinka.cz



Kreativní Evropa 2021-7
KULTURA 

Podpora projektů KKO

• Projekty evropské 
spolupráce

• Literární překlady

• Evropské sítě a platformy

• Music moves Europe

• I –Portunus

MÉDIA

Podpora evropské kinematografie a audiovize

• Podpora producentů

• Videohry

• Distribuce

• Festivaly

• Vzdělávání



Kreativní Evropa 2021-7



• Reakce EU 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 je vyhlášeno 9 výzev na školení zdravotních pracovníků, propagaci
témat spojenou s duševním zdravím, výzkum spojený s COVID-19, léčbu rakoviny
ad.

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

EU4Health

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43332642;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_en


Innovative Health Initiative/IHI je novým programem financovaným rovným

dílem z prostředků Evropské komise a soukromých subjektů (PPP). Navazuje

na předchozí iniciativu IMI – Innovative Medicine Innitiative. IHI podporuje

spolupráci a výzkum napříč sektory s cílem zlepšit zdravotní péči a posílit

výměnu zkušeností různých subjektů v oblasti zdraví.

• motto: Od péče o nemocné k péči o zdraví

• Spolufinancování max. 55 % rozpočtu

• Více informací: www.ihi.europa.eu

IHI – Iniciativa pro inovativní zdravotnictví 

http://www.ihi.europa.eu/


IHI – Iniciativa pro inovativní zdravotnictví 

První výzva bude vyhlášena 6/2022. Témata:

• Inovativní způsoby péče o pacienty s neurodegenerativními chorobami

• Diagnostika a léčba rakoviny; inovativní multimodální terapie rakoviny zaměřené na

pacienta

• Přístup k heterogenním údajům o zdraví a jejich integrace pro zlepšení zdravotní péče

• Nové nástroje pro predikci, prevenci a monitorování kardiometabolických onemocnění

• Posílení excelence klinického vývoje v EU harmonizovaná metodika na podporu

zavádění raných studií proveditelnosti (EFS).

https://www.ihi.europa.eu/apply-funding/future-opportunities


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)

www.cei.int

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
http://www.cei.int/


Aktuální výzva:
• přenos zkušeností, know-how a dobrých praktik z členských zemí EU do nečlenských států 

střední Evropy.
• projekty na budování kapacit a technické pomoci

• Způsobilými žadateli jsou veřejné a soukromé organizace z členských zemí EU (vč. ČR)
• spolupráce s min. 1 partnerem z členském země CEI, ale zároveň nečlenské země EU. 
• Maximální výše grantu je 40 tis. EUR do 50 % celkových nákladů projektu.
• Uzávěrka výzvy je 13. června 2022.

• Odkaz na výzvu: CEI Know-how Exchange Programme | CEI

Středoevropská iniciativa/CEI

https://www.cei.int/kep


DĚKUJI ZA POZORNOST

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


