
Rozvojové 
fondy 
Evropské 
unie 2
Nové finanční perspektivy 2007-2013

Manuál pro české nevládní neziskové organizace



Rozvojové fondy 
Evropské unie 2
Nové finanční perspektivy 2007-2013

Manuál pro české nevládní neziskové organizace

Manuál
„Rozvojové fondy Evropské unie 2 - Nové finanční perspektivy 2007-2013“
připravilo občanské sdružení Development Worldwide (DWW) v rámci projektu: 
„Cesta vpřed - návrat k principům“.

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí České republiky
v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.



Autoři:

Dmitrij Švec

Adéla Pořízová

Daniel Svoboda

Grafická úprava a tisk:

Grafická úprava a DTP - J&S grafické studio a digitální fotoateliér

tisk - ofsetová tiskárna SWL 

Development Worldwide, o.s.

DWW, Máchova 23, 120 00 Praha 2
tel./fax: (+420) 222 513 123, 222 515 016

dww@dww.cz
http://www.dww.cz



3

OBSAH:

ÚVOD      ............................................................................................................................................................................6

1.    Institucionální uspořádání evropských rozvojových fondů ...............................................................................7

1.1    Instituce EU ............................................................................................................................................................7

1.1.1   Evropská Komise - EK (European Commission) ..........................................................................................................7

1.1.2   Evropský parlament - EP (European Parliament) .......................................................................................................10

1.1.3   Rada Evropské unie - Rada EU (Council of the European Union) ..............................................................................10

1.1.4   Evropská Rada ........................................................................................................................................................10

1.1.5   Úřad pro spolupráci EuropeAid (EuropeAid Co-operation Office).............................................................................11

1.1.6   Úřad pro humanitární pomoc - ECHO (Humanitarian Aid Office) .............................................................................11

1.1.7   Evropský soudní dvůr (European Court of Justice) ...................................................................................................12

1.1.8   Evropský hospodářský a sociální výbor (The European Economic and Social Committee) .........................................12

1.1.9   Výbor regionů (The Committee of the Regions) ......................................................................................................12

1.1.10  Odkud plynou peníze na rozvojovou politiku ..........................................................................................................12

1.1.11  Rozvojová spolupráce mezi institucemi EU ..............................................................................................................13

1.1.12  Proces přijímání legislativy spojené s rozvojovou spoluprácí .....................................................................................15

1.2    České subjekty a instituce odpovědné za řízení fondů Evropské unie pro regionální rozvoj .......................15

1.2.1   Evropská úroveň .....................................................................................................................................................15

1.2.2   Národní úroveň ......................................................................................................................................................16

1.2.3   Úroveň operačních programů .................................................................................................................................17

1.3    Instituce zapojené do české zahraniční rozvojové spolupráce ........................................................................19

2.    Programy zaměřené na domácí rozvoj ..............................................................................................................21

2.1    Strukturální fondy Evropské Unie ......................................................................................................................21

2.2    Klíčové dokumenty .............................................................................................................................................24

2.3    Operační programy pod lupou ...........................................................................................................................27

2.3.1   OP Životní prostředí ................................................................................................................................................27

2.3.2   OP Lidské zdroje a zaměstnanost ............................................................................................................................28

2.3.3   OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost ................................................................................................................29

2.3.4   Regionální operační programy ................................................................................................................................29

2.3.5   OP Praha - Konkurenceschopnost ...........................................................................................................................30

2.3.6   OP Praha Adaptabilita ............................................................................................................................................30

2.3.7   OP Meziregionální spolupráce .................................................................................................................................31

2.3.8   OP Nadnárodní spolupráce .....................................................................................................................................32

2.3.9   OP Přeshraniční spolupráce .....................................................................................................................................32

2.3.10  Integrovaný operační program ................................................................................................................................33

2.3.11  Instituce „domácího rozvoje“ .................................................................................................................................34

3.    Rozvojové programy v rámci Evropy (Komunitární) ........................................................................................36

3.1    Komunitární programy pod lupou .....................................................................................................................36

3.1.1   Program podporující evropské NGO zabývající se ochranou životního prostředí (Action Programme Promoting  

   European Environmental NGOs) ..............................................................................................................................36

3.1.2   Prevence a osvěta o drogách (Drugs Prevention and Information)............................................................................37



4

3.1.3  E-content Plus ..........................................................................................................................................................37

3.1.4  Evropa občanům (Europe for Citizens) ......................................................................................................................38

3.1.5  Evropský integrační fond (European Integration Fund) ..............................................................................................38

3.1.6  Evropský fond pro návrat státních příslušníků třetích zemí (European Return Fund)  ..................................................39

3.1.7  Evropský fond pro uprchlíky - komunitní spolupráce (FER II - European Refugee Fund - Community Actions).............40

3.1.8  Evropský fond mládeže (European Youth Foundation) ..............................................................................................40

3.1.9  Program mládeže týkající se výuky o lidských právech (Human Rights Education Youth Programme) .........................41

3.1.10  INTERACT ...............................................................................................................................................................42

3.1.11  DAPHNE - program boje proti násilí (Fight against Violence) ....................................................................................42

3.1.12  EU partnerství pro mír (EU partnership for Peace) ....................................................................................................43

3.1.13  Program Leonardo da Vinci .....................................................................................................................................44

3.1.14  Program celoživotního učení Grundtvig ..................................................................................................................44

3.1.15  Nadace Anny Lindh pro euro-středomořský dialog mezi kulturami (Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation  

   for the Dialogue between Cultures) ........................................................................................................................45

3.1.16  Nadace San Paolo (Compagnia de San Paolo Foundation) .......................................................................................46

4.    Programy a nástroje vnějších vztahů EU ...........................................................................................................47

4.1    Směrem k nové finanční perspektivě 2007-2013 ..............................................................................................47

4.2    Programy pod lupou - horizontální nástroje .....................................................................................................47

4.2.1   Nástroj pro stabilitu (IS) ...........................................................................................................................................47

4.2.2   Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva (EIDHR - European Instrument for Democracy and Human Rights) ...48

4.2.3   Nástroj pro makroekonomickou pomoc (Instrument for Macroeconomic Assistance) ...............................................48

4.2.4   Nástroj pro humanitární pomoc ..............................................................................................................................48

4.2.5   Nástroj pro jadernou bezpečnost ............................................................................................................................49

4.3    Programy pod lupou - geografické nástroje .....................................................................................................49

4.3.1   Integrovaný nástroj pro předvstupní pomoc (IPA - Instrument for Pre-Accession Assistance) .....................................49

4.3.2   Nástroj evropského sousedství a partnerství (European Neighbourhood Policy Instrument - ENPI) ............................50

4.3.3   Nástroj spolupráce s průmyslovými zeměmi (IC) ......................................................................................................50

4.3.4   Nástroj pro rozvojovou spolupráci (Development Cooperation Instrument - DCI) .....................................................51

4.3.4.1 Nestátní aktéři a místní správa v rozvoji (Non-State Actors and Local Authorities / NSA-LA) .....................................52

4.3.4.2 Zabezpečení potravin (Food Security) ......................................................................................................................54

4.3.4.3 Investice do lidí (Investing in People) .......................................................................................................................54

4.3.4.4 Životní prostředí a přírodní zdroje (Environment and Management of Natural Resources including Energy) ..............55

4.3.4.5 Migrace a azyl (Migration and Asylum) ...................................................................................................................56

4.4    Příklady specifických programů ..........................................................................................................................56

4.4.1   Podpora akcím zaměřeným na reprodukční a sexuální zdraví a práva v RZ (Aid for Policies and Action  

   on Reproductive and Sexual Health and Rights in Developing Countries) .................................................................57

4.4.2   Pomoc vykořeněným lidem (Aid to Uprooted People) ..............................................................................................57

4.4.3   Asia PRO ECO II ......................................................................................................................................................58

4.4.4   Boj a AIDS, malárií a tuberkulózou (Combating AIDS, Malaria and Tuberculosis)......................................................58

4.4.5   DIPECHO - program přípravy ECHO na katastrofy (Disaster Preparedness ECHO) .....................................................59

4.4.6   Evropská iniciativa pro vodu (European Water Initiative) ..........................................................................................59

4.4.7   Obnova a rekonstrukce v rozvojových zemích (Rehabilitation and Reconstruction in Developing Countries) .............60



5

4.4.8   Progres - podpora Evropských neziskových organizací (Progress - Support to European Non-Governmental  

   Organisations) ........................................................................................................................................................60

4.4.9   Příklad soukromých fondů: Nadace Bernarda Van Leera (Bernard Van Leer Foundation) ..........................................61

4.5    Přehled českých programů zahraniční rozvojové spolupráce ..........................................................................61

4.5.1   Programy pro prioritní země ...................................................................................................................................61

4.5.2   Neprioritní země .....................................................................................................................................................62

4.5.3   Dotační tituly pro neziskové organizace a další oprávněné subjekty .........................................................................62

PŘÍLOHY   ..........................................................................................................................................................................65

SEZNAM ZKRATEK ..............................................................................................................................................................66

ORGANIGRAM EUROPEAID .................................................................................................................................................69

SEZNAM PŘÍJEMCŮ POMOCI DLE  OECD/DAC ....................................................................................................................70

SEZNAM 68 PRIORITNÍCH ZEMÍ PRO NSA-LA .......................................................................................................................71

CENTRáLNÍ STRáNKA VYHLášENýCH VýBěROVýCH ŘÍZENÍ EVROPSKé KOMISE ................................................................74

SEZNAM DOPORUČENýCH ADRES A POUŽITýCH PODKLADŮ ............................................................................................75



6

ÚVOD

Vážení čtenáři,

dostává se Vám do rukou manuál, který se snaží co nejpřehledněji zmapovat aktuální evropské příležitosti financování rozvojo-
vých projektů českých nevládních neziskových organizací (NNO) a případně dalších subjektů. Manuál shrnuje informace, které 
by mohly zpracovatelům a předkladatelům projektů z řad NNO pomoci k rychlejší orientaci ve velkém počtu různých programů 
rozvoje a k výběru programů, které mohou přispět k naplnění cílů organizace v ČR i v zahraničí. Byli bychom rádi, kdyby se 
manuál stal opravdu spíše jedním z nástrojů napomáhajících naplňování vizí a cílů českých organizací než pouhým informačním 
rozcestníkem o získávání finančních prostředků.

Úvodní část manuálu je věnovaná institucionálnímu uspořádání evropských rozvojových fondů (jakási obdoba „kdo je kdo“). 
Tyto informace by měly mj. usnadnit pochopení rozhodovacích procedur na evropské i české úrovni a zvláště důležité budou 
zejména pro ty, kteří nechtějí pouze pasivně čekat na vyhlášená výběrová řízení, ale chtějí se aktivně zapojit do nastavování cílů 
a priorit nových programů.

Po úvodní kapitole o evropských a českých institucích je manuál rozdělen do tří hlavních částí:

Fondy EU zaměřené na domácí rozvoj 

Fondy EU zaměřené na evropský rozvoj 

Fondy EU zaměřené na světový rozvoj 

Každá kapitola je doplněna o vybrané příklady finančních nástrojů, ať už bilaterálních, trilaterálních nebo zcela soukromých. 
Každý jednotlivý program je pak ohodnocen autory, nakolik jej považují za vhodný pro aktivity NNO. Toto hodnocení je autorské 
a vychází z naší vlastní zkušenosti se zaměřením jednotlivých programů.

V přílohách pak najdete seznam zkratek, které Vám ulehčí práci s manuálem, organigram klíčového úřadu v oblasti řízení vnější 
rozvojové spolupráce EU - EuropeAid Co-operation Office, oficiální seznam přijímatelských zemí rozvojové spolupráce podle 
OECD/DAC a seznam 68 prioritních zemí, ve kterých mohou v roce 2008 probíhat projekty hrazené z programu Non State 
Autor and Local Authorities in Development (NSA-LA) v rámci 1. priority - místní intervence. Přílohy končí návodem, jak hledat 
vyhlášené výzvy Evropské komise na centrální webové stránce, a seznamem doporučených adres a použitých podkladů, které 
doporučujeme otestovat.

Je nutné upozornit, že informace uvedené v tomto manuálu odpovídají stavu věcí v době jeho zpracování. V jednotlivých pří-
padech jsou rozvojové fondy ještě stále předmětem vyjednávání a je tedy nasnadě, že některé programy budou nadále upřes-
ňovány. Základní obrázek zdrojů financování zůstane neměnný, doporučujeme však dále sledovat na příslušných webových 
stránkách programů jejich detailní obsah a konkrétní pravidla a procedury pro udělení finančních prostředků.

Jménem kolektivu autorů občanského sdružení Development Worldwide přejeme mnoho úspěchů všem, kteří se budou uchá-
zet o podporu svých projektů z fondů EU!

Dmitrij švec                       Adéla Pořízová                          Daniel Svoboda 
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Institucionální uspořádání evropských rozvojových fondů1. 

V této kapitole se čtenář seznámí s úlohami hlavních institucí Evropské unie a dozví se alespoň základní informace o vzájemné 
propojenosti činností v rámci celého systému Evropské unie a členských států. Pozornost je věnována institucím, které svou čin-
nost zaměřují právě na rozvojovou spolupráci a vnější vztahy EU a též zdrojům, ze kterých plynou finance na tyto účely. V další 
části je schématicky popsán průběh přijímání legislativy týkající se rozvojové spolupráce. Též je nastíněna možnost kontaktu, 
konzultace a lobování organizací občanské společnosti směrem k institucím EU v průběhu přijímání nové legislativy.

Instituce EU1.1 
Evropská unie v dnešní podobě vznikla roku 1993 podpisem Maastrichtské smlouvy. Tímto jednotným názvem se od této 
doby začala nazývat tři evropská společenství, jež předcházely vzniku EU. Byly to od 50. let minulého století vznikající Evropské 
společenství uhlí a oceli (ESUO), Evropské hospodářské společenství (EHS) a Evropské společenství atomové energie (Euratom). 
Podpisem Smlouvy o Evropské Unii též byla vytvořena nová forma spolupráce mezi členskými státy a též vnitřní struktura EU 
stojící na 3 pilířích, viz následující tabulka:

I. pilíř II. pilíř III. pilíř

Evropská společenství
(ESUO, EHS, Euratom)

Společná zahraniční a 
bezpečnostní politika

Policejní a justiční spolupráce 
v trestních věcech

Vnitřní trh Zahraniční politika: Spolupráce v trestních věcech

Hospodářská a měnová unie Politická spolupráce Policejní spolupráce

Zemědělská politika Monitoring voleb Boj s drogami a jejich obchodováním

Obchodní politika
Předcházení konfliktů a udržování 
míru

Boj o organizovaným zločinem

Transevropské sítě Lidská práva a demokracie Boj s terorismem

Sociální politika Bezpečnostní politika:
Boj s obchodováním s lidmi a zneužíváním 
dětí

Rozvojová spolupráce
Evropská bezpečnostní a obranná 
politika

Boj s rasismem a xenofobií

Bojová uskupení EU

V rámci prvního pilíře převedly národní státy rozhodovací pravomoci na Evropská společenství (ES), proto je tento pilíř též někdy 
nazýván supranacionální. Politiky prvního pilíře jsou proto označovány jako „společné“.

Druhý a třetí pilíř představují mezivládní spolupráci členských států ES/EU, to znamená, že instituce a právo ES hrají poměrně 
menší roli v porovnání s prvním pilířem.

Evropská Komise - EK (European Commission)1.1.1 
http://ec.europa.eu/

Tento orgán se po posledním rozšíření v roce 2007 skládá z 27 komisařů, přičemž každá členská země má jednoho komisaře  
s mandátem trvajícím pět let. Předseda EK je jmenován hlavami všech 27 států a po schválení Evropským parlamentem jmenuje 
svůj tým komisařů, který musí znovu projít schvalovacím procesem Parlamentu. Současný prezident Portugalec José Manuel Ba-
rosso je ve svém úřadu od roku 2005 a jeho úkolem je vystupovat ve své pozici naprosto nezávisle na zájmech své národní vlády. 
Úředníci EK jsou uspořádáni do tzv. Generálních ředitelství (českým eurokomisařem je Vladimír špidla; jeho pole působnosti je 
zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti).

Mezi hlavní úkoly EK patří:

navrhovat novou legislativu Parlamentu a Radě - EK má monopol na sestavování návrhů nové evropské legislativy a to • 
takové, která je v souladu se zájmy EU a jejích občanů;

navrhovat a spravovat rozpočet;• 

dohlížet na realizaci evropského práva a jeho dodržování;• 
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koordinovat a harmonizovat rozvojové politiky 27 členských států;• 

vést se třetími zeměmi jménem EU jednání týkající se přistoupení a obecně mezinárodních smluv.• 

ČlENOVé BARROSOVy KOMISE (2004-2009)
http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/index_cs.htm

José Manuel Barroso (Portugalsko) - předseda• 

Margot Wallström (švédsko) - místopředsedkyně, vztahy mezi institucemi a komunikační strategie• 

Günter Verheugen (Německo) - místopředseda, podnikání a průmysl• 

Jacques Barrot (Francie) - místopředseda, doprava• 

Siim Kallas (Estonsko) - místopředseda, administrativní záležitosti, audit a boj proti podvodům• 

Franco Frantini (Itálie) - místopředseda, spravedlnost, svoboda a bezpečnost• 

Viviane Reding (Lucembursko) - informační společnost a média• 

Stavros Dimas (Řecko) - životní prostředí• 

Joaquin Almunia (španělsko) - hospodářské a měnové záležitosti• 

Danuta Hübner (Polsko) - regionální politika• 

Joe Borg (Malta) - rybolov a námořní záležitosti• 

Dalia Grybauskaité (Litva) - finanční plánování a rozpočet• 

Janez Potočnik (Slovinsko) - věda a výzkum• 

Ján Figeľ (Slovensko) - Výchova,vzdělávání, kultura a mládež• 

Markos Kyprianou (Kypr) - zdraví• 

Olli Rehn (Finsko) - rozšíření• 

Louis Michel (Belgie) - rozvoj a humanitární pomoc• 

László Kovács (Maďarsko) - daně a celní unie• 

Neelie Kroes (Nizozemsko) - hospodářská soutěž• 

Mariann Fischer Boel (Dánsko) - zemědělství a rozvoj venkova• 

Benita Ferrero-Waldner (Rakousko) - vnější vtahy a evropská politika sousedství• 

Charlie McCreevy (Irsko) - vnitřní trh a služby• 

Vladimír špidla (Česká republika) - zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti• 

Peter Mandelson (Velká Británie) - obchod• 

Andris Piebalgs (Lotyšsko) - energetika• 

Meglena Kuneva (Bulharsko) - Ochrana spotřebitele• 

Leopard Orban (Rumunsko) - Mnohojazyčnost• 

GENERálNí řEDItElStVí A ÚtVARy SlUžEB (DIRECtORAtES GENERAl AND SERVICES)
http://www.ec.europa.eu/dgs_cs.htm

Přehled hlavních oddělení EK je řazen do 4 podskupin:

Politiky:

Daně a cla (Taxation and Custom Union)• 

Doprava a energie (Transport and Energy)• 

Hospodářská soutěž (Competition)• 

Hospodářské a finanční záležitosti (Economic and Financial Affairs)• 

Informační společnost a média (Information Society and Media)• 

Podniky a průmysl (Enterprise and Industry)• 
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Regionální politika (Regional Policy)• 

Rybářství a námořní záležitosti (Fisheries and Maritime Affairs)• 

Společné výzkumné středisko (Joint Research Centre)• 

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost (Justice, Freedom and Security)• 

Vnitřní trh a služby (Internal Market and Services)• 

Výkonné agentury (Executive Agencies)• 

Výzkum (Research)• 

Vzdělávání a kultura (Education and Culture)• 

Zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti (Employment, Social Affairs and Equal Opportunities)• 

Zdraví a ochrana spotřebitele (Health and Consumer Protection)• 

Zemědělství a rozvoj venkova (Agriculture and Rural Development)• 

Životní prostředí (Environment)• 

Vnější vztahy:

Obchod (Trade)• 

Rozšíření (Enlargement)• 

Rozvoj (Development)• 

Humanitární pomoc - ECHO (Humanitarian Aid Office - ECHO)• 

Úřad pro spolupráci a pomoc EuropeAid (EuropeAid Co-operation Office)• 

Vnější vztahy (External Relations)• 

Obecné služby:

Eurostat• 

Evropský úřad pro boj proti podvodům (European Anti-Fraud Office - OLAF)• 

Generální sekretariát (Secretariat General)• 

Komunikace (Press and Communication)• 

Úřad pro úřední tisky (Publications Office)• 

Vnitřní služby:

Informatika (Informatics)• 

Infrastruktura a logistika - Brusel (Infrastructure and Logistics - Brussels)• 

Infrastruktura a logistika - Lucembursko (Infrastructure and Logistics - Luxembourg)• 

Inspektor ochrany údajů EK (Data Protection Officer)• 

Personál a administrativa (Personnel and Administration)• 

Právní služby (Legal Service)• 

Překlady (Translation)• 

Rozpočet (Budget)• 

Skupina politických poradců Komise (Bureau of European Policy Advisors)• 

Tlumočení (Interpretation)• 

Úřad pro správu a vyplácení individuálních nároků (Office for Administration and Payment of Individual Entitlements)• 

Útvar interního auditu (Internal Audit Service) • 
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Evropský parlament - EP (European Parliament)1.1.2 
http://www.europarl.europa.eu/

Tato instituce s celkovým počtem 785 členů ze všech členských států je jediným přímo voleným orgánem. Volby se konají kaž-
dých 5 let, poslední proběhly v červnu roku 2004. Prezidentem EP byl v lednu 2007 jmenován Němec Hans-Gert Pöttering a bylo 
ustaveno 8 politických frakcí. Práce Evropského parlamentu je rozdělena do 20 stálých výborů (členem parlamentního Výboru 
pro rozvoj je za Českou republiku Jan Zahradil). Členové parlamentu obvykle tráví 2 týdny v měsíci na zasedání výborů a na tzv. 
meziparlamentních delegacích. Další týden je věnován schůzkám v rámci politických skupin. Plenární zasedání ve štrasburku 
se konají 12 x za rok, pokaždé ve 4 dnech a dále v Bruselu vždy 6 x ročně ve dvou dnech. Čtyři týdny v roce může každý člen 
Parlamentu věnovat práci v národní straně. Roční kalendář činností Evropského parlamentu naleznete na následující adrese: 
http://www.europarl.europa.eu/pdf/general/cal2008.pdf

Mezi hlavní úkoly EP patří:

spolu s Radou EU přijímání legislativy ve většině politik;• 

vykonávání demokratického dohledu ve formě slyšení, debat a dotazování na fungování EK a Rady EU;• 

výsadní právo dohledu nad celkovým rozpočtem EU - v případě nesouhlasu ho může EP zamítnout;• 

v případě rozpuštění EK musí tento krok schválit a jako jediná instituce může rozpustit celou EK na vlastní popud;• 

částečně se podílí na tvorbě II. a III. pilíře (tyto pilíře mají mezivládní charakter). • 
 

Rada Evropské unie - Rada EU (Council of the European Union)1.1.3 
http://consilium.europa.eu/

Rada Evropské unie zastupuje zájmy členských zemí a je nejdůležitějším rozhodovacím orgánem Evropské unie. Na jednání Rady, 
která se konají většinou v Bruselu, se scházejí příslušní ministři podle toho, jaká témata jsou na programu jednání. Existuje devět 
různých konfigurací Rady (např. Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy / General Affairs and External Relations - GAERC, 
Rada pro hospodářské a finanční záležitosti, zemědělství a rybolov / Economic and Financial Affairs, Agriculture and Fisheries - 
ECOFIN, atd.), které přijímají rozhodnutí v konkrétních oblastech.

Mezi hlavní úkoly Rady EU patří:

schvalování evropských zákonů (většinou společně s Evropským parlamentem);• 

schvalování celkového rozpočtu EU (společně s EP) a rozhodování o rozpočtové kapitole „povinné výdaje“;• 

doplňování prostředků do Evropského rozvojového fondu (European Development Fund - EDF);• 

uzavírání mezinárodních dohod;• 

rozvíjení Společné zahraniční a bezpečnostní politiky a Evropské bezpečnostní a obranné politiky;• 

koordinování činnosti v rámci 3. pilíře. • 
 

Evropská Rada 1.1.4 

Tento hlavní politický orgán EU, někdy též nazývaný Evropský summit, je složen z prezidentů a předsedů vlád všech 27 členských 
států, předsedy EK a vysokého představitele SZBP (II. pilíř). Jeho posláním je formování budoucího politického směřování EU 
jako celku. Tento orgán se schází 4 x ročně. Konkrétní témata probíraná na těchto schůzkách z velké části závisí na volbě země, 
která v té době předsedá EU, a ta je též zodpovědná za organizaci setkání. Probíraná témata a usnesení, ke kterým se došlo 
během zasedání summitu, jsou zveřejňována pod názvem „závěry předsednictví“. Seznam závěrů předsednictví z posledních let 
je k dispozici na webové adrese: http://europa.eu/european_council/conclusions/index_en.htm.
 
Evropská rada je přímo zodpovědná za oblasti II. a III. pilíře. V jejich rámci navrhuje deklarace, které však nejsou pro členské 
státy závazné. Přestože se nepodílí na každodenním běhu unie, funguje jako strategický orgán odpovědný za základní politická 
rozhodnutí, řešení závažných politických problémů a určování směru vývoje evropské integrace. Klíčovým úkolem Evropské rady 
je dávat podněty pro rozvoj Unie a vymezovat její obecné politické směry.



11

Úřad pro spolupráci EuropeAid (EuropeAid Co-operation Office)1.1.5 
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

EuropeAid hraje nejdůležitější roli v oblasti řízení vnější rozvojové spolupráce a je i přímým partnerem pro české realizátory. Proto 
mu věnujeme větší pozornost. Tato instituce spadá pod dvě Generální ředitelství - GŘ Vnější vztahy a GŘ Rozvoj a byla zřízena  
v roce 2001 za tím účelem, aby byly odděleny politické a strategické cíle od záměrů projektů. Generálním ředitelem EuropeAid 
je Koos Richelle, který se stará o celkové zabezpečení poslání, jímž je realizace nástrojů vnější pomoci EK, které jsou financovány 
ze zdrojů rozpočtu EU ale též z Evropského rozvojového fondu (European Development Fund - EDF).

EuropeAid se skládá ze 7 direktorátů a 4 oddělení, z čehož 4 direktoráty jsou rozděleny geograficky, 2 dohlíží na kvalitu činností 
a sedmý zajišťuje organizační záležitosti.

Přehled direktorátů EuropeAid:

Direktorát A - Evropa, Jižní Středomoří, Střední Východ a politika sousedství

Direktorát B - Latinská Amerika

Direktorát C - Subsaharská Afrika, Karibik a Tichomoří  

Direktorát D - Asie a centrální Asie

Direktorát E - dohlíží na kvalitu programů spolupráce

Direktorát F - zodpovídá za tématické činnosti (nestátní subjekty, lidská práva, podpora voleb, zabezpečení potravin, rovnost 
pohlaví, zdraví, migrace a azyl…)

Direktorát G - poskytuje lidské, finanční a technické zdroje k výkonu činnosti tohoto GŘ

V příloze manuálu naleznete organigram podrobně popisující strukturu a současné personální obsazení této instituce.

Úřad pro humanitární pomoc - ECHO (Humanitarian Aid Office)1.1.6 
http://www.ec.europa.eu/dgs/humanitarian_aid/index_en.htm

ECHO (Generální ředitelství pro humanitární pomoc) bylo jako agentura založeno už v roce 1992 a je hlavním aktérem v ob-
lasti poskytování humanitární pomoci. Zdroje pocházející z  rozpočtu EK určeného na humanitární pomoc (konkrétně titul 23)  
a ze zdrojů EDF jsou do míst potřeby rozmisťovány pomocí 130 partnerských organizací. Tou se může stát jakákoliv organizace, 
která písemně vyjádří svůj zájem o spolupráci a doloží své zkušenosti z oboru. ECHO následně zváží tuto kandidaturu. Z českých 
organizací mají s ECHO uzavřen Framework Partnership Agreement (FPA) Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s.  
a Charita ČR.

Mezi hlavní úkoly patří poskytování zboží a služeb do krizových oblastí. Zboží zahrnuje základní dodávky, potraviny, zdravotní 
vybavení, léky a pohonné hmoty. Poskytované služby pak nejčastěji spočívají ve vysílání zdravotnických týmů, týmů zabezpeču-
jících čištění vodních zdrojů či logistickou podporu.

ECHO je rozděleno do 8 oddělení:
 http://www.ec.europa.eu/echo/presentation/whoswho_en.htm

A/1  Afrika, Karibik, Tichomoří

A/2  Střední a Východní Evropa, Společenství nezávislých států, Středozemí, Blízký Východ

A/3  Asie a Latinská Amerika

A/4  Potravinová pomoc a připravenost před pohromami

A/5  Informace a komunikace

B/1  Rozpočet, audit, informační technologie, dokumentační středisko

B/2  Finanční management, právní a procedurální záležitosti

B/3  Lidské zdroje 
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Evropský soudní dvůr (European Court of Justice)1.1.7 
http://curia.europa.eu/

Sídlí v Lucemburku a skládá se ze 27 soudců, po jednom z každé země, a 8 generálních advokátů. Zasahuje do řešení sporu 
v případě porušení práva evropských společenství v tzv. předběžné otázce. Dohlíží na to, aby právo EU bylo aplikováno a dodr-
žováno ve všech členských státech stejnou měrou. Společně s EK a Radou EU dohlíží na dodržování rozpočtu EU.

Evropský hospodářský a sociální výbor 1.1.8 
 (the European Economic and Social Committee)

http://europa.eu/institutions/consultative/eesc/index_cs.htm

Jeho 344 členů, volených Radou EU na 4 roky, reprezentuje občanskou společnost EU, která je zde zastoupena na 3 úrovních - 
zaměstnanci, zaměstnavatelé a další zájmové skupiny.

EK a Rada EU musejí své názory konzultovat se členy tohoto orgánu při řešení hospodářských a sociálních otázek. Výbor též 
může z vlastní iniciativy navrhovat rezoluce a snaží se zapojit občanskou společnost do rozhodovacích procesů uvnitř i vně EU 
(například i v Africe).

Výbor regionů (the Committee of the Regions)1.1.9 
http://europa.eu/institutions/consultative/cor/index_cs.htm

Stejně jako předchozí orgán, má i tento výbor 344 členů, jež se scházejí 5 x ročně. Na této úrovni se scházejí starostové měst  
a obcí členských států a regionální politikové dosazení do této funkce národní vládou. EK a Rada EU musí své názory týkající se 
řešení otázek problematiky regionů konzultovat se členy tohoto orgánu.

Odkud plynou peníze na rozvojovou politiku1.1.10 

Rozvojová spolupráce spadá do politické oblasti aktivit Evropského Společenství, ale ne všechny finance na účely rozvojové spo-
lupráce pocházejí z obecného rozpočtu EU. Prostředky nutné k realizaci Dohody z Cotonou a jejích předchůdkyní (Lomé I-IV…)  
pocházejí z Evropského rozvojového fondu (EDF), který vznikl pro účely financování spolupráce se zeměmi Afriky, Karibské 
oblasti a Tichomoří (tzv. oblast AKT). Prostředky na rozvojovou spolupráci dalších regionů jako Latinská Amerika, Asie, Severní 
Afrika a Východní Evropa plynou z rozpočtu EU.

Evropský rozvojový fond (European Development Fund, EDF)

Prostředky Evropského rozvojového fondu (EDF) jsou doplňovány členskými zeměmi jednou za pět let na základě schválených 
finančních kvót. Částka poskytovaná jednotlivými zeměmi se odvíjí (kromě jiného) od výše hrubého domácího produktu a od 
historických vztahů se zeměmi AKT. Při realizaci programů jsou využívány dva nástroje: v rámci prvního nástroje jsou poskyto-
vány granty na realizaci programů v jednotlivých sektorech (oddlužení, integrace atd.). Druhý nástroj, který však má k dispozici 
mnohem méně prostředků, spravuje Evropská investiční banka (European Investment Bank) a sestává z půjček podporujících 
soukromé investice. V současnosti probíhá financování z desátého kola EDF, v jehož rámci bude v letech 2008-2013 proinves-
továno 22,682 mld. €.

Rozpočet EU

Veškeré geografické prostředky pro země mimo oblast AKT spolu s tématickými rozvojovými programy (např. programy pro 
nestátní aktéry a místní samosprávu, programy v oblasti životního prostředí, zabezpečení potravin atp.) sloužícími všem rozvo-
jovým zemím, jsou financovány z „běžného“ rozpočtu EU.

Finanční rámec (Financial Framework, FF) stanovuje celkový rozpočet EU na sedmileté období na základě meziinstitucionální 
dohody mezi Parlamentem, Radou a Komisí.

Rozpočet musí být rozdělen na politické oblasti a je nutné definovat příslušné nástroje. Rozvojová spolupráce je součástí čtvrté 
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kapitoly dokumentu „EU jako globální partner“, pro kterou je na období 2007-2013 určena částka 49,5 mld. €. Tato částka 
představuje 5,7 % celkového rozpočtu.1

Rozvojové prostředky (Official Development Assistance - ODA) jsou rozdíleny prostřednictvím programů. Cíle, finanční ob-
jemy a doba trvání těchto programů jsou stanoveny právními ustanoveními nazývanými „Nařízení“. Tyto programy jsou 
označovány jako finanční programy a jsou přijímány prostřednictvím legislativních procedur. Jsou budovány na základě po-
litiky rozvojové spolupráce stanovené Smlouvou zakládající Evropské společenství a též podle „Evropského konsensu“. 
 

Rozvojová spolupráce mezi institucemi EU1.1.11 

Rozvojová spolupráce uvnitř Evropské komise

Významnou úlohu v zajišťování vztahů se třetími zeměmi sehrává skupina 4 komisařů, též nazývaná RELEX2 skupina. Patří do 
ní:

Komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Louis Michel• 

Komisařka pro vnější vztahy a evropskou politiku sousedství Benita Ferrero-Waldner• 

Komisař pro obchod Peter Mandelson• 

Komisař pro rozšíření Olli Rehn• 

V rámci tohoto útvaru se každý týden projednávají návrhy strategií, politik a zákonů na kolegiu komisařů. Těmto interním kon-
sultacím předsedá prezident EK José Manuel Barroso a po odhlasování prostou většinou dokumenty odcházejí k projednání do 
Rady EU a Parlamentu.

Každodenní práce týkající se rozvojové spolupráce probíhá na úrovni jednotlivých Generálních ředitelství (Directorate General 
- DG), z nichž každému je přiřazen jeden z komisařů. Námi zkoumané problematice se tedy věnuje GŘ rozvoj (DG DEV), huma-
nitární pomoc (DG ECHO), vnější vztahy (DG RELEX), rozšíření (DG ELARG) a EuropeAid (DG AIDCO).

Komisař pro rozvoj louis Michel odpovídá za DG DEV a DG ECHO. DG DEV sestavuje a navrhuje Strategie rozvojové spoluprá-
ce EK, včetně cílů vymýcení chudoby a spolupráce se zeměmi AKT a zámořskými zeměmi a územími.

Země, které nejsou pokryty kompetencemi DG DEV a DG ELARG, spadají do působnosti Ferrero-Waldnerové. Do této katego-
rie se řadí země Středozemí, Středního Východu, Východní Evropy, Centrální Asie a Západního Balkánu. Toto rozřazení mimo 
jiné znamená, že ve finanční perspektivě 2007-2013 budou projekty v těchto regionech realizovány z rozpočtu nástroje ENPI 
(European Neighbourhood and Partnership Policy Instrument - Evropská politika sousedství a partnerství), který je založen na 
bilaterálních smlouvách mezi ES/EU a jednotlivými zeměmi.

DG RELEX též pokrývá region Asie a Latinské Ameriky. Od roku 2007 je spolupráce s těmito regiony realizována na základě DCI 
(Development Cooperation Instrument - Nástroj rozvojové spolupráce).

Třetím komisařem, jehož agenda se dotýká rozvojových zemí, je Olli Rehn. Od roku 2007 DG ELARG pod jeho zodpovědností 
využívá nástroje předvstupní pomoci IPA - Instrument for Pre-Accession, který slouží přistupujícím zemím k přiblížení ekonomic-
kého vývoje standardům EU. Tímto způsobem například Bosna a Hercegovina a Chorvatsko čerpají jak finanční zdroje z titulu 
rozvojové spolupráce tak z titulu předvstupní pomoci.

DG AIDCO, které se též nazývá EuropeAid, je hlavní implementační složkou rozvojové spolupráce rozpočtu EK. Dofinancování 
neziskových organizací pomocí výzev (Call for Proposals) a pravidelné evaluace tématických a geografických politik a strategií 
tvoří součást úkolů této instituce. EuropeAid naopak není pověřen programy předvstupní pomoci, humanitární pomoci, společ-
nou zahraniční ani bezpečnostní politikou. V průběhu interních reforem byly kompetence EuropeAid částečně decentralizovány 
a přesunuty na regionální Delegace EU v příslušných zemích. Komisařka Ferrero Waldner je tedy formálně zodpovědná jak za 
instituci EuropeAid tak za Delegace EU.

Poslední součástí kvartetu rodiny RELEX je komisař Peter Mandelson, jenž řídí vývoj obchodních vztahů mezi EU a třetími 

1.  Neobsahuje prostředky na makroekonomickou pomoc, zahraniční a bezpečnostní politiku, půjčky a krizovou a humanitární pomoc.

2. Pochází z francouzského „Rélations Extérieures“ E
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zeměmi. Jeho úřad slouží jako pojítko mezi obchodní politikou a vymýcením chudoby a z toho důvodu je alespoň formálně 
ústřední oblastí zájmu zahraniční rozvojové spolupráce EU kvůli novým dohodám o hospodářském partnerství, jež jsou v sou-
časnosti stále v jednání, protože strany se stále nedohodly na vyhovujících obchodních režimech. S největší pravděpodobností 
dojde k odložení data jejich vstupu v platnost stanoveného na 1.1.2008.

Mimo tuto hlavní rodinu politik, jež se věnuje rozvojové spolupráci, je nutné zmínit i další politiky jako oblast GŘ životní prostředí 
a v něm zakomponovanou složku Management civilních krizí a Společnou zemědělskou politiku. Aktivity těchto dvou dalších 
politik často nepřímo ovlivňují výsledky rozvojové spolupráce, a proto je nutné dohlížet na jejich vzájemnou koherenci.

Rozvojová spolupráce uvnitř Rady EU

Ministři zabývající se oblastí rozvojové spolupráce se scházejí jednou za půl roku na tzv. „Neformální rozvojové radě“. Tato pora-
da byla zbavena formálního statutu před několika lety a stala se součástí tzv. Rady o obecných záležitostech a vnějších vztazích 
(General Affairs and External Relations Council, GAERC).

GAERC se schází jednou měsíčně a má na starosti všechny oblasti vnějších vztahů: společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, 
evropskou bezpečnostní a obrannou politiku, obchod, rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc. Na těchto schůzkách na 
vysoké úrovni se diskutuje o citlivých otázkách a výstupy jsou formulovány ve formě Sdělení.

Podobně jako v případě Evropské komise je i fungování Rady docela složité:

V oblasti rozvojové politiky působí dvě pracovní skupiny Rady (Council Working Groups, CWG): „Rozvojová spolupráce“  
a „AKT“. Pracovníci Stálých zastoupení všech členských zemí se zabývají rozvojovými otázkami na oficiální úrovni a snaží 
se najít kompromis mezi zájmy jednotlivých zemí - dolaďovány jsou formulace návrhů Komise a vyjednává se o případných 
změnách.

Teprve po dosažení dohody na této úrovni se tématem na svém každotýdenním zasedání zabývá COREPER (Komise Stálých  
zástupců - Committee of Permanent Representatives). V případě citlivých politických otázek, mezi nimiž je možné najít i 
otázky související s rozvojovou spoluprácí, se sejdou velvyslanci členských zemí na schůzce COREPER II. V případě politic-
kých otázek, které jsou méně citlivé, se jednou týdně schází zástupci velvyslanců na schůzce COREPER I.

Pokud se Pracovní skupině Rady podaří dosáhnout v určité otázce shody, objeví se toto téma mezi body kategorie A pro- 
gramu jednání COREPER a bude přijato bez další diskuze. Otázky týkající se rozvojové spolupráce musí pro své přijetí získat 
kvalifikovanou většinu hlasů.

Všechna ostatní témata jsou uvedena na programu jednání jako témata kategorie B a je nutné, aby o nich velvyslanci dále  
diskutovali. Pokud velvyslanci nedosáhnou dohody nebo nutné většiny, protože národní zájmy jsou v tomto ohledu příliš di-
vergentní, bude příslušná otázka postoupena k řešení na jednání GAERC nebo na následující Neformální rozvojové radě.

Rozvojová spolupráce v rámci Evropského parlamentu

Tato instituce sestavila zvláštní Výbor DEVE, který se zabývá výhradně rozvojovou tématikou. Do jeho čela nyní usedl bývalý 
prezident Evropského parlamentu Josep Borrel a tvoří ho přibližně 30 členů, kteří se scházejí jednou až dvakrát do měsíce.

Výbor DEVE:

zpracovává dokumenty a návrhy vypracované EC;• 

z vlastní iniciativy koncipuje reporty týkající se rozvojové tématiky;• 

dohlíží na rozpočet rozvojové spolupráce EC a na dodržování dohody z Cotonou;• 

podílí se na misích monitorujících volby, koordinuje práci meziparlamentních a ad-hoc delegací (společné parlamentní • 
shromáždění EU-AKT) a další.

V případě, že Výbor zpracuje nějaké téma, jmenuje se v rámci jedné strany tzv. zpravodaj (Rapporteur) a jako jeho opozice slouží 
„stínový zpravodaj“. Poté zpravodaj představí téma na plenárním zasedání EP a všech 785 členů EP o zprávě hlasuje. Pouze 
v případě, že je zpráva přijata v EP, může postoupit do dalšího kola připomínek v Evropské komisi a Radě.

Některé zprávy obsahově zasahují do témat několika Výborů EP. Velmi často se překrývají témata zpracovávaná Výborem AFET 
(zahraniční věci), Výborem BUDG (rozpočet), Výborem INTA (mezinárodní obchod), Výborem DROI (lidská práva) a další. Roz-
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hodnutí, který z výborů nakonec vypracuje zprávu k předložení na plenárním zasedání, určují předsedové jednotlivých politic-
kých stran.

 Proces přijímání legislativy spojené s rozvojovou spoluprácí1.1.12 

Jak už bylo zmíněno dříve, právo iniciativy má ze všech institucí EU pouze EK. Ta reaguje na veškeré důležité podněty, které by 
podle jejího vlastního uvážení měly vést k návrhu nové legislativy týkající se rozvojové spolupráce. Často je tímto podnětem 
exspirace platnosti starého právního pramene, často reforma dosavadních vztahů, někdy jím je též podnět EP nebo Rady EU. 
Právní základy v oblasti rozvojové spolupráce mají mnoho podob počínaje např. právním základem upravujícím finanční nástroj 
a konče nařízením týkajícím se přístupu ke zdrojům vnější spolupráce.

Při navrhování nové legislativy využívá personál EK hojně poradních expertních orgánů tzv. Expertních skupin, které jsou velmi 
rozličné. Může jít o úředníky národních vlád ale též o zástupce nevládních organizací, výzkumných center a podobně. V součas-
né době už existuje seznam všech přibližně 1.300 expertních skupin, které EK zve ke svému legislativnímu procesu. DG DEVE 
spolupracuje se 30, DG RELEX s 12 a DG AIDCO s 5.

V případě, že byste chtěli ovlivnit podobu legislativy upravující rozvojovou spolupráci, Vašimi primárními partnery by měli být od 
počátku příslušní členové EK. Rada EU a EP samozřejmě mohou k návrhu EK přidat připomínky formou pozměňovacích návrhů, 
ale studie ukazují, že více než 80 % návrhů EK je přijato beze změn.

Jak na to?

Zjistěte si expertní skupinu, která pracuje na Vašem tématu (centrální registr všech expertních skupin komunikujících se • 
všemi GŘ naleznete na této adrese - http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm).

Spolupracujte s platformami NGDOs - zapojte se do jejich pracovních skupin (rozvojová platforma českých nevlád-• 
ních organizací FoRS - České fórum pro rozvojovou spolupráci má webovou adresu www.fors.cz; informace o ev-
ropské nevládní konfederaci CONCORD - European NGO Confederation for Relief and Development najdete na  
www.concordeurope.org).

Buďte ve stálém spojení s těmi správnými pracovníky příslušného GŘ.• 

Jakmile EK přijme legislativní návrh v podobě „sdělení EK“ vytvořeného příslušnou skupinou komisařů, začínají se do legislativ-
ního procesu RS zapojovat EP a Rada EU formou tzv. procedury spolurozhodování, což znamená, že mají všechny tři instituce 
stejnou váhu při rozhodování o přijetí či zamítnutí návrhu.

V praxi se EP a Rada EU snaží z důvodu zvýšení efektivnosti přijmout navrženou legislativu v prvním čtení. To znamená, že po 
předložení návrhu Komisí ji EP a Rada EU přijmou beze změn, nebo že EP přidá pozměňovací návrhy a Rada EU je přijme kva-
lifikovanou většinou. Může nastat i situace, že Rada EU též vypracuje pozměňovací návrhy. V takovém případě musí být tento 
tzv. společný postoj přijat Radou EU nikoliv kvalifikovanou většinou, ale jednomyslně.

České subjekty a instituce odpovědné za řízení fondů Evropské unie pro regionální  1.2 
rozvoj

Do přípravy, realizace a vyhodnocení čerpání prostředků z fondů EU je zapojeno množství subjektů na národní, regionální  
i evropské úrovni: instituce EU, národní ministerstva, regionální samosprávné celky, pověřené agentury a úřady a další. Celková 
zodpovědnost za realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti však leží na členských státech. Z tohoto důvodu se věnu-
jeme více českým institucím.

Evropská úroveň1.2.1 

Při sjednávání střednědobého plánu výdajů evropského rozpočtu, tzv. finanční perspektivy, se na vrcholné úrovni v Evropské 
radě tvořené nejvyššími představiteli členských států (prezidenti, premiéři) rozhoduje o množství prostředků určených na nej-
různější politiky Evropské unie, mimo jiné také na politiku hospodářské a sociální soudržnosti (HSS). Po dosažení jednomyslné 
shody v Evropské radě musí Evropská komise připravit návrh evropské legislativy v podobě nařízení definujících pravidla pro 
využívání prostředků z evropského rozpočtu rozdělovaných prostřednictvím jednotlivých fondů.
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Nařízení musejí být schválena Evropským parlamentem a Radou EU složenou z ministrů vlád členských států. Rada EU pak 
schvaluje Strategické obecné zásady Společenství (SOZS), které vymezují priority rozvoje Evropské unie jako orientační rámec 
pro členské státy při přípravě národních strategických referenčních rámců a operačních programů. Pak už jsou na řadě členské 
státy, aby připravily své Národní rozvojové plány (NRP) a Národní strategické referenční rámce (NSRR), jež popisují prioritní roz-
vojové oblasti a k nim vymezují cíle, jichž hodlají dosáhnout pomocí prostředků z fondů EU. NSRR definuje soustavu operačních 
programů (OP), které chce členský stát využívat pro čerpání z fondů EU.

Členský stát musí předložit NSRR a soustavu všech OP ke schválení Evropské komisi, která má za politiku HSS odpovědnost na 
evropské úrovni. EK posuzuje soulad NSRR a OP s nařízeními a SOZS. Po schválení NSRR a OP Evropskou komisí může být za-
hájeno čerpání z evropských fondů, které je již plně v rukou členských států. Komise jeho průběh jen monitoruje, vyhodnocuje  
a zasílá peníze z fondů EU na speciální účet zřízený pro tyto účely v každém členském státě. V případě problémů však může EK 
po členských státech vymáhat zdůvodnění a nápravu pod pohrůžkou zastavení čerpání, případně dokonce navrácení neopráv-
něně vyčerpaných prostředků zpět do evropského rozpočtu.

Ve všech členských státech se nicméně při řízení operačních programů i realizaci projektů vychází z pěti základních principů 
politiky HSS:

- principu programování;

-  principu partnerství;

-  principu koncentrace;

-  principu doplňkovosti;

-  principu monitorování a vyhodnocování.

Realizátoři projektů i administrátoři operačních programů musejí též respektovat dvě horizontální priority: rovné příležitosti a 
udržitelný rozvoj.

Národní úroveň1.2.2 

Česká republika definovala tyto čtyři základní instituce pro řízení a koordinaci NSRR: 

Národní orgán pro koordinaci;• 

Monitorovací výbor NSRR - Řídící a koordinační výbor;• 

Platební a certifikační orgán - Národní Fond;• 

Auditní orgán - Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu.• 

Národní orgán pro koordinaci 

Členské státy zřizují subjekt, který má na starosti přípravu NRP a NSRR a vede vyjednávání s EK. V České republice je tímto 
subjektem Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), v jehož rámci je zřízen Národní orgán pro koordinaci (NOK) jako koordinační 
a metodický orgán odpovědný vládě ČR za realizaci NSRR. Je oficiálním partnerem EK v otázce realizace politiky hospodářské  
a sociální soudržnosti jako celku, vytváří jednotný rámec implementačního prostředí pro řízení, realizaci, kontrolu, monitoro-
vání a evaluaci operačních programů. To znamená, že například zajišťuje celorepublikovou informační kampaň o fondech EU  
v ČR, vyhodnocuje průběh čerpání za všechny operační programy, zpracovává metodiky a manuály platné pro všechny operační 
programy atd.

Monitorovací výbor NSRR - Řídící a koordinační výbor 

Řídící a koordinační výbor (ŘKV) zajišťuje nejširší koordinaci za účasti nejen orgánů zapojených do implementace, ale také 
hospodářských a sociálních partnerů. ŘKV především projednává a doporučuje finanční a věcné změny schválených operačních 
programů, projednává návrhy a změny procedurálních postupů a pravidel, koordinuje systémová opatření, jako jsou monitoro-
vací a informační systém, institucionální struktury, apod.

Odborné, organizační, administrativní a technické podmínky pro činnost ŘKV zajišťuje NOK. Pro posílení koordinace jsou usta-
noveny čtyři koordinační výbory podle čtyř strategických cílů (SC) NSRR:
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Koordinační výbor Konkurenceschopná česká ekonomika (SC 1);• 

Koordinační výbor Otevřená, flexibilní a soudržná společnost (SC 2);• 

Koordinační výbor Atraktivní prostředí (SC 3);• 

Koordinační výbor Vyvážený rozvoj území (SC 4).• 

Platební a certifikační orgán

V České republice je jeden centrální orgán, který zajišťuje tok prostředků z fondů EU do České republiky, a tím je odbor Národ-
ního fondu Ministerstva financí. Realizátoři projektů s Platebním a certifikačním orgánem (PCO) přímo nekomunikují, platby 
dostávají prostřednictvím Zprostředkujícího subjektu příp. Řídícího orgánu přímo ze státního rozpočtu, který projekty předfinan-
covává. Teprve následně žádá PCO Evropskou komisi o převedení prostředků z rozpočtu EU na svůj účet a tyto prostředky jsou 
poté převedeny do příslušné rozpočtové kapitoly ministerstva, které odpovídající platby předtím předfinancovalo.

Auditní orgán 

Auditem připravenosti řídícího a kontrolního systému všech operačních programů, nastavením řídících a kontrolních systémů 
operačních programů, metodickým vedením všech auditních subjektů zapojených do realizace operačních programů a dalšími 
úkoly souvisejícími s auditem je v České republice opět pověřen jediný subjekt - odbor Centrální harmonizační jednotky pro fi-
nanční kontrolu na Ministerstvu financí. Institucionální zajištění řízení jednotlivých operačních programů má svá specifika, proto 
vám doporučujeme prostudovat podrobnější popis v sekci Řízení a monitoring každého operačního programu.

Úroveň operačních programů 1.2.3 

Každý operační program má definovanou soustavu několika orgánů, které se podílejí na jeho úspěšné realizaci:

Řídící orgán 

Řízení jednotlivých operačních programů včetně výběru projektů a dohledu nad jejich realizací již spadá do kompetencí tzv. 
Řídících orgánů, kterými jsou v případě tématických OP odpovídající oborová ministerstva a u regionálních OP regionální rady 
regionů soudržnosti.

Zprostředkující subjekt 

Část svých činností, při nichž dochází k nejčastějšímu kontaktu se žadateli a realizátory projektů (např. vypisování výzev, vybírání 
a hodnocení projektových žádostí, konzultace se žadateli a realizátory projektů apod.), může Řídící orgán delegovat na Zpro-
středkující subjekty, kterými jsou často instituce s regionálními pobočkami (např. Úřady práce, CzechInvest, kraje, Státní fond 
životního prostředí apod.), ale bývají to též různé odbory na ministerstvech. V případě regionálních operačních programů, pro-
gramů pro Prahu a programů cíle Evropské územní spolupráce nejsou zřízeny zprostředkující subjekty, ale Společné technické 
sekretariáty, Regionální subjekty, případně veškeré činnosti vykonávají přímo Řídící orgány.

Monitorovací výbor 

Dohled nad realizací operačního programu má monitorovací výbor, který spolu s Řídícím orgánem řeší především vzniklé pro-
blémy, schvaluje závěrečnou a výroční zprávu za operační program nebo navrhuje změny v operačním programu a navazující 
soustavě programových dokumentů.

Pro Vaši lepší orientaci uvádíme Řídící orgány tématických a regionálních OP:
• OP Doprava - Ministerstvo dopravy, www.mdcr.cz

• OP Životní prostředí - Ministerstvo životního prostředí, www.env.cz

• OP Podnikání a inovace - Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

• OP Výzkum a vývoj pro inovace - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, www.msmt.cz

• OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.esfcr.cz

• OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, www.msmt.cz E
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• Integrovaný operační program - Ministerstvo pro místní rozvoj, www.strukturalni-fondy.cz

• OP Technická pomoc - Ministerstvo pro místní rozvoj, www.strukturalni-fondy.cz

• OP Praha Adaptabilita - Magistrát hl. m. Prahy, www.praha-mesto.cz

• OP Praha Konkurenceschopnost - Magistrát hl. m. Prahy, www.praha-mesto.cz

• ROP NUTS II Jihovýchod - Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, www.jihovychod.cz

• ROP NUTS Jihozápad - Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad, www.rr-jihozapad.cz

• ROP NUTS II Moravskoslezsko - Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, www.rr-moravskoslezsko.cz

• ROP NUTS Severovýchod - Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, www.rada-severovychod.cz

• ROP NUTS II Severozápad - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, www.nuts2severozapad.cz

• ROP NUTS II Střední Čechy - Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy, www.nuts2strednicechy.eu

• ROP NUTS II Střední Morava - Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava, www.nuts2strednimorava.cz

• OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko - Bavorské státní ministerstvo hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologie; 
za českou stranu MMR

• OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko - Ministerstvo regionálního rozvoje PR; za českou stranu MMR

• OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko - Úřad spolkové vlády Dolního Rakouska; za českou stranu MMR

• OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko - Saské státní ministerstvo hospodářství a práce; za českou stranu MMR

• OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko - Ministerstvo výstavby a regionálního rozvoje SR; za českou stranu MMR

• OP Meziregionální spolupráce - Conseil Régional Nord - Pas de Calais; za českou stranu MMR

• OP Nadnárodní spolupráce - Amt der Wiener Landesregierung; za českou stranu MMR

• Síťový program ESPON 2013 - Lucemburské ministerstvo vnitra a územního rozvoje - DATer.

Národní orgán pro koordinaci

Vláda ČR schválila dne 22. února 2006 usnesením č. 198/2006 roli Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) jako centrálního 
metodického a koordinačního orgánu politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) v programovém období 2007-2013. 
Pro výkon této funkce byl na MMR zřízen Národní orgán pro koordinaci (NOK). Národní orgán pro koordinaci (do června 2007 
nazývaný Národní rámec politiky soudržnosti (NRPS) je zastřešujícím orgánem všech operačních programů v České republice 
financovaných ze Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

Centrální metodická a koordinační role NOK vychází z následujících základních principů efektivního řízení:

existence jednoho oficiálního partnera vůči Evropské komisi (EK) v otázce realizace politiky HSS;• 

existence jednoho správce monitorovacího systému;• 

existence jednoho centrálního metodického orgánu v oblasti implementačního prostředí, finančních toků a kontrol;• 

existence jednoho centrálního orgánu pro oblast publicity a budování absorpční kapacity s dobře fungující regionální sítí.• 

Nástrojem pro koordinaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti programového období 2007-2013 je Operační program 
Technická pomoc, který je ve vztahu k řídicím orgánům zaměřený na horizontální oblasti implementace operačních programů.

Roli centrálního oficiálního partnera vůči EK plnilo MMR již v době přípravy na nové programové období, kdy zajišťovalo celko-
vou koordinaci přípravy ČR na období 2007-2013 včetně zpracování Národního rozvojového plánu (NRP) a Národního strategic-
kého referenčního rámce (NSRR). Také v průběhu programovacího období bude hlavním partnerem EK v České republice, který 
jí bude předkládat zprávy o realizaci politiky HSS v naší zemi a řešit s ní nastalé problémy.

NOK řídí nastavení jednotného informačního systému politiky HSS, zaměřeného především na sběr dat pro řízení, sledování 
(monitoring) a hodnocení (evaluaci) prováděných intervencí. Za tímto účelem mimo jiné definuje centrálně závazný datový roz-
sah pro monitorování operačních programů na všech úrovních implementace. 

NOK dále zajišťuje koordinaci jednotného implementačního prostředí (tj. prostředí, v němž fungují všechny instituce zapojené 
do řízení politiky HSS v ČR), vedení poradních a dalších výborů a tématických pracovních skupin. Koordinační role v oblasti 
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institucionální kapacity má přispět ke kvalitnímu personálnímu zabezpečení implementujících struktur. Nastavení motivačního 
systému by mělo zabránit odlivu vzdělaných a zkušených zaměstnanců do soukromé sféry. Centrální metodická role NOK je 
vykonávána prostřednictvím vydávání metodické dokumentace v průřezových oblastech společných pro všechny operační pro-
gramy, jakými jsou horizontální témata, veřejná podpora, způsobilé výdaje apod. Tyto metodiky jsou závazné pro všechny řídicí 
orgány.

NOK zabezpečuje jednotnou a srozumitelnou informační kampaň o čerpání prostředků ze Strukturálních fondů a z Fondu sou-
držnosti v ČR a koordinuje aktivity řídicích orgánů v této oblasti.

Absorpční kapacita, tj. schopnost žadatelů podávat dostatečné množství kvalitních projektových záměrů, bude ze strany NOK 
podporována u průřezových témat a zajištěním provázanosti regionálních OP s tématickými OP.
 

Instituce zapojené do české zahraniční rozvojové spolupráce1.3 

Systém české zahraniční rozvojové spolupráce bude od začátku roku 2008 procházet zásadní změnou. Dosavadní fungování 
tohoto systému, kdy hlavní roli koordinátora sehrávalo MZV a projekty byly realizovány prostřednictvím jednotlivých sektorových 
ministerstvech, se mění a od roku 2008 bude implementace projektů postupně přecházet na organizační složku státu Rozvojové 
středisko.

Oblast zahraniční rozvojové spolupráce není dosud v podmínkách České republiky upravena žádnou jednotnou zákonnou 
normou. Existuje však celá řada dokumentů na úrovni usnesení vlády jako např. „Zásady zahraniční rozvojové spolupráce po 
vstupu ČR do EU“, schválené usnesením vlády č. 302 ze dne 31. března 2004, „Střednědobé programy spolupráce s prioritními 
zeměmi“, schválené usnesením vlády č. 664 ze dne 1. června 2005, „Pravidla pro výběr a financování projektů zahraniční roz-
vojové spolupráce“, schválená usnesením vlády č. 1311 ze dne 12. října 2005, či „Transformace systému zahraniční rozvojové 
spolupráce ČR“, schválená usnesením vlády č. 1070 ze dne 19. září 2007.

Usnesení vlády z roku 2007 se snaží vypořádat s dosavadním roztříštěným systémem ZRS a to tak, že gesce nad rozvojovými 
projekty bude postupně převedena do správy Ministerstva zahraničních věcí - dále jen MZV, www.mzv.cz/pomoc. Implementací 
projektů pověří MZV nově zřízenou organizační složku státu Rozvojové středisko, www.rozvojovestredisko.cz. Transformace stá-
vající a nové složky začne 1.1.2008 a měla by být ukončena v roce 2010. Ostatní orgány státní správy se i nadále budou podílet 
na strategické a expertní koordinaci ZRS a to členstvím v nové vzniklé Radě pro zahraniční rozvojovou spolupráci.

V rámci transformace ZRS přejdou počátkem roku 2008 pod MZV projekty realizované v sektorech dopravy, školství, zdravot-
nictví a sociálního rozvoje. Od roku 2009 přibudou projekty ze sektoru průmyslového rozvoje, zemědělství a životního prostředí. 
Pokračující projekty do roku 2010 zůstanou v gesci původních resortů. Počátkem roku 2011 bude transformace zakončena  
a MZV bude spravovat všechny projekty kromě trvalých a dočasných výjimek (stipendia v gesci MšMT, zdravotní péče o studenty 
v gesci MZd a případné další oblasti, které vzhledem k jejich specifické povaze MZV deleguje na jiné resorty). Do roku 2010 
budou též zachovány dočasné výjimky v oblastech technické spolupráce při řízení veřejných financí (gesce MF), migrace a bez-
pečnost (gesce MV) a Aid for Trade (pomoc pro rozvoj obchodu - gesce MPO).

Dalším krokem v rámci transformace je sjednocení rozpočtu na ZRS a jeho zahrnutí do rozpočtové kapitoly MZV. V dosavadní 
praxi byly prostředky na ZRS rozpočtovány v kapitole Všeobecná pokladní správa, což byl nesystémový postup, protože výdaje 
na projekty ZRS jsou dopředu očekávané a plánované. Jednotná kapitola v rámci rozpočtu MZV umožní efektivnější řízení ZRS 
a také zvýší transparentnost financování.

Další změnou, ke které povede transformace systému ZRS ČR, je zřízení Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci, která na-
hradí dosavadní ad hoc svolávané meziresortní koordinační porady. Zástupci všech resortů i platforem nevládních organizací 
zapojených do ZRS tak budou mít příležitost vyjadřovat se ke všem zásadním koncepčním i operativním otázkám.

Vytvořením Rozvojového střediska jako organizační složky státu (dále jen RS) budou důsledné odděleny koncepční a imple-
mentační role v rámci ZRS. Rozvojové středisko bude vykonávat všechny implementační funkce spojené s realizací projektů ZRS 
v gesci MZV a tím se sjednotí odpovědnost, která byla dosud roztříštěná mezi 9 resortů. V průběhu postupné transformace 
systému ZRS bude RS posilovat své administrativní a expertní kapacity. Vzhledem k rostoucímu objemu spravovaných prostředků 
budou administrativní náklady růst relativně nižším tempem a v roce 2011 se budou pohybovat kolem 3 %, což zcela odpovídá 
mezinárodnímu průměru.
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Finanční prostředky v rozpočtových kapitolách jednotlivých resortů na dvoustrannou zahraniční rozvojovou spolupráci v roce 
2008 jsou zachyceny v následující tabulce.

Přehled finančních prostředků v rozpočtových kapitolách jednotlivých resortů na dvoustrannou zahraniční rozvojo-
vou spolupráci v roce 2008 (UV č. 847/2007)

Gestorský rezort
Finanční prostředky 

(v tis. Kč)

Podíl na celkovém rozpočtu 

(v %)

MV 31 900,- 4 %

MPO 178 050,- 22,3 %

MPSV 25 947,- 3,3 %

MF 1 800,- 0,2 %

MZe 85 890.- 10,7 %

MZd 34 169,- 4,3 %

MšMT 164 278 20,5 %

MŽP 113 450,- 14,2 %

MD 12 100,- 1,5%

MZV 144 450,- 18 %

Projekty celkem 792 034,- 99 %

MZV - Koordinace, administrativní zajištění 
dvoustranných projektů ZRS a posilování 
národních kapacit

7 966,- 1 %

Koordinace celkem 7 966,- 1 %

CElKEM 2008 800 000,- 100 %
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Programy zaměřené na domácí rozvoj2. 

Pro Českou republiku se vstupem do Evropské unie otevřely značné finanční možnosti v souvislosti s možností čerpat prostředky 
ze Strukturálních fondů. O tuto finanční podporu mají v České republice možnost žádat subjekty jak z podnikatelské tak i ze 
státní a neziskové sféry prostřednictvím předkládaných projektů. Zpracování projektové žádosti je poměrně náročný proces, 
který podléhá řadě pravidel a vyžaduje alespoň základní znalost evropské legislativy, strategických dokumentů a projektových 
postupů. Zpracovatelé projektů by měli znát nejen souvislosti vývoje evropských politik ale také samotný princip procesu vyjed-
návání Evropské komise s vládou České republiky i mezi jednotlivými institucemi národními, jehož výsledkem jsou dokumenty 
určující jednotlivé prioritní oblasti možné finanční podpory. Tato část manuálu by měla poskytnout začínajícím zpracovatelům 
projektů základní informace o strukturální politice, ucelený přehled o jednotlivých fondech a jejich zaměření, tedy o konkrétních 
operačních programech pro období 2007-2013.
 

Strukturální fondy Evropské Unie2.1 

Pro většinu žadatelů o podporu z programů Strukturálních fondů a ob-
zvláště pro “prvožadatele” se jednotlivé programovací úrovně mohou 
zdát složité. Možná pomůže, když si představíme pyramidu, kde na vr-
cholu je zájem EU rozvíjet se v duchu materiálu „Politika soudržnosti 
pro růst a zaměstnanost: strategické obecné zásady 2007-2013” (dále 
jen Zásady). Tento dokument uvádí nejen hlavní rozvojové směry, ale 
také rozkrývá problematické oblasti, které rozvoj zpomalují či ohrožují. 
Hlavním mottem je potřeba obnovit růst a konkurenceschopnost Evro-
py a zároveň zvýšit sociální soudržnost uvnitř tohoto uskupení. Tématy 
nového programovacího období jsou znalosti a lidé.

S přihlédnutím k Zásadám a na základě dalších evropských i národních 
strategií pak členský stát vytvoří střední vrstvu pyramidy,  klíčový do-
kument pro získání prostředků - Národní strategický referenční rámec 
(NSRR), který lze zjednodušeně definovat jako průnik rozvojových roz-
měrů Zásad a jedinečných potřeb rozvoje České republiky definovaných 
v Národním rozvojovém plánu. NSRR se pak uvádí do praxe jednotlivý-
mi nástroji - tématickými nebo regionálními operačními programy (OP). 
Plánovací období pro realizaci je 7 let počínaje rokem 2007.

Jak to ale souvisí s obsahem oněch dokumentů? Zásady hovoří o třech 
rozměrech rozvoje - hospodářském, sociálním a environmentálním. Ve 
sportovní terminologii by šlo přirovnat podporu projektů v těchto roz-
měrech k cyklistickému pelotonu. Na jedné straně je nutné podpořit 
projekty na “špičce pelotonu”, které dávají tempo celému pelotonu 
(např. znalostní ekonomika, moderní technologie šetřící životní prostře-
dí, vzdělanost) a na straně druhé pomoci projektům, které jsou zamě-
řené na ty slabší, aby neztratili místo v pelotonu případně aby si udrželi 
maximálně výhodnou pozici pro návrat do hlavního pelotonu (např. 
pomoc lidem ohroženým sociálním vyloučením, nezaměstnaným, okra-
jovým nerozvinutým územím). Jde o to zvýšit výkon a zároveň peloton 
udržet celý a zabránit jeho roztržení.

Zásady členským zemím EU nenařizují, ale naopak je povzbuzují, aby v zájmu konkurenceschopnosti Evropy (a tedy i členských 
států) zaměřily svou pozornost na určité sektory a oblasti, které vyžadují soustředěné úsilí. Každý operační program je věnován 
jednomu či více logicky spojeným sektorům či oblastem, které dále upřesňuje v prováděcím dokumentu operačního programu. 
A konečně, z těchto dokumentů lze připravit pro vás to nejdůležitější - příručku pro žadatele.

Potřebě zvýšit konkurenceschopnost Evropy a zároveň specificky podpořit určitá území odpovídá i nová architektura politiky 
soudržnosti EU v letech 2007-2013. Každý ze tří cílů je financován z jednoho nebo více finančních nástrojů.
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Cíl 1 - Konvergence

Podpora růstu a tvorby pracovních míst v nejméně rozvinutých členských zemích a oblastech. Podpora se vztahuje k regionům 
s HDP nižším než 75 % průměru EU, a to formou:

modernizace a diverzifikace ekonomické struktury členských států a regionů; 

rozšíření a zlepšení základní infrastruktury; 

ochrany životního prostředí; 

zlepšení kvality a schopností institucí trhu práce, vzdělávacích systémů a sociálních a ošetřovatelských služeb; 

zvýšení investic do lidského kapitálu; 

adaptace veřejné správy, posílení administrativní kapacity národních a regionálních správ. 

 
Cíl 2 - Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

Podpora regionálních programů pro regiony a orgány regionální správy podporující ekonomické změny v průmyslových, měst-
ských a venkovských oblastech. Jedná se o podporu regionů nespadajících pod Cíl 1 „Konvergence“, tj. s HDP nad 75 % prů-
měru EU. Intervenovat se bude v následujících oblastech:

inovace a ekonomika založená na znalostech (znalostní ekonomika); 

životní prostředí a předcházení rizikům; 

dostupnost a služby základního ekonomického významu (komunikační sítě) tj. - posilování prvků Lisabonské a Göte- 
borgské strategie.

Cíl 3 - Evropská územní spolupráce

Podpora harmonického a vyváženého rozvoje na území Unie. Vychází ze současné Iniciativy Interreg, tj. podporuje další integ-
raci EU spoluprací na přeshraniční, mezinárodní a meziregionální úrovni.

Hlavní priority:  podpora rozvoje vědy a výzkumu a informační společnosti;

  životní prostředí a předcházení rizikům; 

  vodní hospodářství. 

Nyní se podívejme na jednotlivé nástroje, ze kterých se financují programy a projekty naplňující cíle nové architektury struktu-
rální politiky:

Evropský fond pro regionální rozvoj (European Regional Development Fund)
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/feder/index_en.htm

Evropský fond pro regionální rozvoj vznikl v roce 1974 jako základní nástroj regionální politiky k financování strukturální pomoci 
nejvíce postiženým oblastem. Je určen k tomu, aby pomáhal odstraňovat zásadní regionální rozdíly ve Společenství, přispíval 
ke snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů a zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů nebo ostrovů včetně 
venkovských oblastí. Prostředky z ERDF jsou určeny na produktivní investice do výroby vedoucí ke tvorbě nových trvale udržitel-
ných pracovních míst, na investice do infrastruktury, do vzdělání, rozvoje malého a středního podnikání, vědy a výzkumu a na 
investice týkající se životního prostředí, cestovního ruchu, mezinárodní a přeshraniční a meziregionální spolupráce.

Evropský sociální fond (European Social Fund)
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/fse/index_en.htm

Evropský sociální fond je finančním nástrojem pro realizování evropské strategie zaměstnanosti. Prostředky tohoto fondu by 
měly především napomoci integraci nezaměstnaných a osob postižených dlouhodobou nezaměstnaností, rychlejšímu zapojení 
mladých lidí do pracovního procesu, adaptaci pracovníků na průmyslové změny, uplatňování rovných příležitostí na trhu práce, 
růstu zaměstnanosti a dalšímu zkvalitnění vzdělávání a kvalifikace. ESF podporuje také sociální začleňování znevýhodněných 
sociálních skupin na trh práce, zavádění nových a moderních metod organizace práce a podnikání a boj se všemi diskriminacemi 
a nerovnostmi s trhem práce souvisejícími.
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Fond soudržnosti (Cohesion Fund) 
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/cf/index_en.htm

Fond soudržnosti poskytuje prostředky na velké investiční projekty v sektorech životního prostředí a dopravy (transevropské 
dopravní sítě) ve členských státech unie, jejichž HDP je nižší než 90 % průměru EU.

Evropská investiční banka (European Investment Bank)
http://europa.eu/institutions/financial/eib/index_en.htm

Evropská investiční banka se sídlem v Lucemburku zahrnuje především poskytování dlouhodobých investičních úvěrů sloužících 
k vyváženému rozvoji a integraci unie.

Srovnání cílů a nástrojů politiky soudržnosti v předchozím a současném programovacím období

2000-2006 2007-2013

Cíle Finanční nástroj Cíle Finanční nástroj

Fond soudržnosti Fond soudržnosti

Konvergence

Fond soudržnosti

ERDF

ESF
Cíl 1

ERDF

ESF

EAGGF - orientační sekce

FIFG

Cíl 2
ERDF

ESF

Regionální 
konkurenceschopnost a 
zaměstnanost

regionální úroveň- 

národní úroveň- 

ERDF

ESF
Cíl 3 ESF

INTERREG ERDF

Evropská územní 
spolupráce

ERDF
URBAN ERDF

EQUAL ESF

LEADER+ EAGGF - orientační sekce

Rozvoj venkova a 
restrukturalizace rybolovu 
mimo rámec Cíle 1

EAGGF - záruční sekce

FIFG

Problematika rozvoje venkova a rybolovu nebude nadále 
součástí politiky soudržnosti, ale zařadí se pod Společnou 
zemědělskou politiku.

9 CílŮ 6 FINANČNíCH NáStROJŮ 3 CílE 3 FINANČNí NáStROJE

Regiony a územní statistické jednotky

Pro účely strukturální politiky se v Evropské unii používá dělení na územní statistické jednotky tzv. NUTS (z francouzského No-
menclature des Unités Territoriales Statistiques). Území České republiky je podle zákona č. 347/1997 Sb. rozděleno na 14 
krajů a 77 okresů. Krajská úroveň odpovídá rozdělení České republiky na územní jednotky NUTS III. Regiony NUTS III tvoří kraje 
Praha, Středočeský, Budějovický, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Jihlavský, Brněnský, 
Olomoucký, Zlínský a Ostravský. Regiony NUTS II jsou tvořeny jednou až třemi jednotkami NUTS III (kraje). NUTS II byly vytvořeny 
pro potřeby spojené s koordinací a realizací politiky soudržnosti zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,  
a jsou označovány jako regiony soudržnosti (v ČR existuje 8 regionů soudržnosti). Jednotka NUTS I je tvořena územím celé 
České republiky. Nárok na podporu ze SF mají dle Cíle 1 všechny regiony NUTS II kromě Prahy. Hlavnímu městu Praha je nárok 
přiznán na základě cílů 2 a 3.
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Regiony NUtS (II a III) v ČR

Klíčové dokumenty2.2 

Národní rozvojový plán

Dne 22. února 2006 byl na programu jednání vlády ČR Národní rozvojový plán ČR 
(NRP), klíčový dokument pro čerpání peněz z fondů EU v novém programovacím ob-
dobí 2007-2013. Prostřednictvím programů fondů EU může ČR v budoucnu získat 
až sto miliard korun ročně. NRP obsahuje strategii pro realizaci programů fondů EU  
v letech 2007-2013. NRP vychází ze současné podoby návrhů nařízení ke Strukturál-
ním fondům a Fondu soudržnosti a opírá se o klíčové evropské i domácí strategické 
dokumenty. NRP je nejvýznamnějším východiskem pro tvorbu Národního strategického 
referenčního rámce (NSRR) ČR pro období 2007-2013.

Zaměření NRP 2007-2013 

NRP klade primární důraz na posilování konkurenceschopnosti klíčových oblastí hospodářství a Česka jako celku. Základní 
princip říká, že „konkurenceschopná česká ekonomika přispěje k celkové konkurenceschopnosti EU“. Hlavním cílem NRP je pře-
měna socioekonomického prostředí ČR v souladu s principy udržitelného rozvoje tak, aby byla přitažlivým místem pro realizaci 
investic, práci a život obyvatel. Prostřednictvím trvalého posilování konkurenceschopnosti bude dosahováno udržitelného růstu, 
jehož tempo bude vyšší než průměrný růst EU 25. ČR bude usilovat o růst zaměstnanosti a o vyvážený a harmonický rozvoj 
regionů, který povede ke zvyšování úrovně kvality života obyvatelstva.

Národní rozvojový plán je základní dokument České republiky, který je nezbytný pro proces tvorby a vyjednávání programo-
vých dokumentů v rámci strukturální politiky. Tento dokument definuje hlavní priority České republiky pro čerpání pomoci ze 
Strukturálních fondů Evropské unie. Globálním cílem Národního rozvojového plánu je udržitelný rozvoj založený na konkuren-
ceschopnosti. Národní rozvojový plán České republiky na léta 2007-2013 je rozpracován do strategických cílů, k jejichž dosažení 
přispívají čtyři prioritní osy:

Posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky (cílem je konkurenceschopná česká ekonomika);1. 

Rozvoj moderní a konkurenceschopné společnosti (cílem je otevřená, flexibilní a soudržná společnost);2. 

Životní prostředí a dostupnost (cílem je atraktivní prostředí);3. 

Vyvážený a harmonický rozvoj území České republiky (cílem je vyvážený rozvoj území).4. 
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Zdroje pro Českou republiku v období 2007-2013

Od Národního rozvojového plánu je odvozen Národní strategický referenční rámec, dokument požadovaný Evropskou komisí 
pro čerpání prostředků Strukturálních fondů. Jak již bylo zmíněno v předcházející kapitole, Národní strategický referenční rá-
mec je průnikem priorit EU a ČR a v jeho rámci jsou vymezeny jednotlivé operační programy, jež spadají pod gesci příslušných 
ministerstev, která vyjednala jejich znění s představiteli Evropské komise. V programovacím období 2007-2013 bude mít Česká 
republika možnost využít až 26,7 miliard EUR (cca 753 miliard korun) z fondů EU k podpoře rozvoje regionů, konkurence-
schopnosti, hospodářského růstu a kvality života obyvatel. Na základě definovaných cílů a priorit připravila Česká republika pro 
využívání fondů Evropské unie v letech 2007-2013 celkem 24 operačních programů:

Pro cíl 1 - Konvergence:

OP Doprava• 

OP Životní prostředí• 

OP Vzdělávání• 

OP Věda a výzkum pro inovace• 

OP Podnikání a inovace• 

OP Lidské zdroje a zaměstnanost• 

Integrovaný operační program• 

OP Technická pomoc• 

7 Regionálních operačních programů pro • regiony soudržnosti v ČR

Pro cíl 2 - Regionální Konkurenceschopnost a zaměstnanost (Praha): 

OP Konkurenceschopnost• 

OP Adaptabilita a zaměstnanost• 

Pro cíl 3 - Evropská územní spolupráce 

OP Přeshraniční spolupráce (5 operačních programů)• 

OP Meziregionální spolupráce• 

OP Nadnárodní spolupráce• 

Cíl 1 - Konvergence 

OP Doprava (ERDF + FS) 
Infrastruktura 

OP Životní prostředí (ERDF + FS) 

OP Podnikání a inovace (ERDF) 
Podnikání 

OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF) 

OP RLZ a zaměstnanost (ESF) 
Lidské zdroje 

OP Vzdělávání (ESF) 

7 x regionální OP (ERDF) 
Regionální intervence 

Integrovaný OP (ERDF) 

OP Technická pomoc (ERDF) 

Cíl 2 - Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (Praha) 

OP Konkurenceschopnost (ERDF) 

OP Adaptabilita a zaměstnanost (ESF) 

Cíl 3 - Evropská územní spolupráce 
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Operační programy pod lupou 2.3 
V této části představujeme základní sadu operačních programů relevantních pro nevládní neziskové organizace, popisujeme 
jejich základní zaměření, typové aktivity a hodnotíme jejich využitelnost pro projekty neziskových organizací v ČR. Čtenář by 
měl mít po prostudování této části manuálu základní přehled o operačních programech, podporovatelných aktivitách a zdrojích 
dalších informací. Je nutné dodat, že výčet programů nepokrývá OP zaměřené na podnikání a inovace. Operační programy 
v době zpracování tohoto manuálu procházely schvalovacím řízením a je tedy možné, že dojde k některým dílčím změnám, 
které některé aktivity rozšíří nebo naopak zúží.

Abychom se lépe zorientovali v operačních programech, je vhodné je nejprve rozdělit na  tématicky zaměřené (např. doprava 
nebo vzdělávání), regionálně zaměřené (dle příslušných regionů soudržnosti) a programy evropské územní spolupráce.

Přehled operačních programů:

Programy zaměřené na tématickou oblast:

OP Životní prostředí• 

OP Lidské zdroje a zaměstnanost• 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost• 

Integrovaný operační program• 

Programy zaměřené na geografickou oblast:

Regionální operační programy (7)• 

OP Praha - Konkurenceschopnost• 

OP Praha - Adaptabilita• 

Programy zaměřené na územní spolupráci:

OP Mezinárodní spolupráce• 

OP Nadnárodní spolupráce• 

OP Přeshraniční spolupráce• 

 • 

OP životní prostředí                       2.3.1 
Využití pro NNO:  

Strategickým cílem OP Životní prostředí je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu udržitelného 
rozvoje, se zaměřením na plnění požadavků právních předpisů ES v oblasti životního prostředí a požadavků vyplývajících z dal-
ších mezinárodních závazků ČR. Kvalitní životní prostředí podmiňuje zdraví obyvatel a zároveň přispívá ke zvyšování atraktivity 
území pro život, práci a investice. Konečným výsledkem investiční atraktivity území je zvyšování zaměstnanosti a konkurence-
schopného udržitelného hospodářského růstu v jednotlivých regionech. Ochrana a kvalita životního prostředí jsou také zásad-
ními tématy v rámci realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU v programovém období 2007-2013. Zvyšování 
přitažlivosti členských zemí, regionů a měst zlepšením jejich přístupnosti, zajištěním odpovídající kvality a úrovně nabízených 
služeb a zachováním i navýšením jejich potenciálu v oblasti životního prostředí je jedním z nejdůležitějších prvků Strategických 
obecných zásad Společenství na období 2007-2013.

Alokace na programovací období 2007-2013 je cca 5,78 mld. €.

Příklady financovaných aktivit:
• Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

 Projekty výstavby čističek odpadních vod, stokových systémů, úpravy zdrojů pitných vod, realizace protipovodňových opatře-
ní, budování moderních informačních systémů předpovědní povodňové služby, úpravy vodních toků a koryt s cílem snížení 
rizika povodní apod.

• Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

 Projekty vedoucí ke snížení produkce nebezpečných emisí a osvěta veřejnosti v oblastech snižování spotřeby energie, praš-
nosti a zatěžování ovzduší.
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• Udržitelné využívání zdrojů energie

 Rekonstrukce stávajících a výstavba nových zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie, instalace kotlů na biomasu, 
výstavba větrných nebo vodních elektráren, zateplení budov a podpora využívání ekologických forem výroby tepla.

• Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

 Sběrné dvory a sklady, zařízení na třídění a recyklaci odpadů, osvětové a vzdělávací kampaně vedoucí k zodpovědnosti 
občanů a zájmu o třídění odpadů, rekultivace starých skládek, odstraňování nepovolených skládek nebo sanace kontamino-
vaných oblastí jako staré průmyslové a zemědělské areály, atd.

• Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik

 Projekty zaměřené na budování infrastruktury pro institucionální zázemí výzkumu BAT (nejlepší dostupná technika), podpo-
ra propojování informačních systémů, zpřístupňování informací o životním prostředí uživatelům Internetu, vytváření uživa-
telsky přátelských aplikací k plnění povinností vyplývajících z legislativy.

• Zlepšování stavu přírody a krajiny

 Projekty zajišťující zachování resp. zvyšování početnosti druhů fauny i flory, zajišťující péči o chráněná území, projekty k 
ochraně proti vodní a větrné erozi a k omezování negativních důsledků povrchového odtoku vody, projekty na podporu 
regenerace urbanizované krajiny, prevence sesuvů a skalních řícení.

• Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

 Investiční podpora vzdělávacích, poradenských a informačních center v návaznosti na krajské systémy environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty.

Kdo program řídí? 
Řídícím orgánem programu je Ministerstvo životního prostředí, Odbor fondů EU, www.env.cz.
 

OP lidské zdroje a zaměstnanost                          2.3.2 
Využití pro NNO:  

Cílem OP LZZ je zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU. Tento cíl zajišťuje 
realizaci Strategických cílů Národního strategického referenčního rámce 2007-2013 „Otevřená, flexibilní a soudržná společ-
nost“ a „Konkurenceschopná česká ekonomika“ a je plně v souladu se třetí obecnou zásadou Politiky soudržnosti pro podporu 
růstu a zaměstnanosti (Strategické obecné zásady Společenství, 2007-2013) „Více a lepších pracovních míst“ a se Strategií 
hospodářského růstu ČR.

Alokace na programové období 2007-2013 je 2,16 mld. EUR.

Příklady financovaných aktivit:
• Posilování politik zaměstnanosti

 Projekty zaměřené na posílení nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Pokrývá širokou škálu aktivit - poradenství, odborné 
praxe, krátkodobé pracovní příležitosti a podobně. Je podpořena také činnost institucí pracujících s nezaměstnanými - po-
radenská centra, školící střediska, Úřady práce.

• Vzdělávání zaměstnanců

 Projekty zaměstnavatelů zaměřené na další vzdělávání svých zaměstnanců. Prostředky jsou určeny na přípravu a realizaci 
podnikových vzdělávacích programů, včetně přípravy vlastních lektorů. Jsou podporovány snahy udržet pracovní místa pro 
ohrožené skupiny.

• Integrace ohrožených skupin

 Projekty podporující návrat osob z ohrožených skupin na trh práce. Podpořeny jsou projekty určené pro etnické menšiny, 
bezdomovce, zdravotně postižené, matky po mateřské dovolené a také projekty pro osoby opouštějící výkon trestu nebo 
léčící se ze závislostí.

• Zkvalitnění práce veřejných institucí

 Projekty směřující na zvýšení kvality veřejné správy, snižování administrativní zátěže, efektivní komunikaci a modernizaci 
veřejných služeb. V této souvislosti se také podporuje zvyšování znalostí a dovedností zaměstnanců ve veřejné správě.

• Podpora mezinárodní spolupráce 

 Projekty určené na rozvoj nových partnerství mezi ČR a dalšími členskými státy EU za účelem přenosu zkušeností a dobré praxe 
v oblasti řízení a administrace Evropského sociálního fondu, zaměstnanosti, sociálního začleňování, dalšího vzdělávání apod.

náš tip
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Kdo program řídí? 
Řídícím orgánem programu je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, www.mpsv.cz, www.esf.cz.
 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost              2.3.3 
Využití pro NNO:  

Globálním cílem OP VK 2007-2013 je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednic-
tvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotní-
ho učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji (VaV).

Alokace na programové období 2007-2013 je cca 2,15 mld. €.

Příklady financovaných aktivit:
• Zkvalitnění vysokoškolského vzdělávání 

 Univerzity a instituce terciárního vzdělávání mohou připravovat projekty směřující na zkvalitnění výuky, a to např. zaváděním 
nových oborů, praktickou přípravu studentů (stáže), podpořena může být i tvorba společných programů s partnery z regio-
nů.

• Rozvoj základního a středního vzdělávání 

 Projekty škol na podporu zavádění nových vyučovacích metod, podpora používání informačních technologií, hostování 
učitelů na českých školách, rozšiřování a zkvalitňování specifických poradenských služeb (např. speciálně pedagogických), 
projekty na podporu prosazování rovných příležitostí ve vzdělávání.

• Větší nabídka dalšího vzdělávání 

 Projekty na podporu vzniku uceleného a komplexního systému dalšího vzdělávání, projekty vytvářející nové kurzy, studijní 
programy a zapojení partnerských institucí.

• Lidské zdroje ve výzkumu a ve vývoji

 Projekty na podporu české účasti v mezinárodním výzkumu, projekty podporující mobilitu výzkumných pracovníků mezi 
jednotlivými pracovišti pro lepší přenos znalostí.

Kdo program řídí? 
Řídícím orgánem programu je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, www.msmt.cz, www.esf.cz.
 

Regionální operační programy                         2.3.4 
Využití pro NNO:  

V rámci cíle Konvergence je pro období 2007-2013 připraveno celkem 7 regionálních operačních programů (ROP) určených pro 
celé území České republiky s výjimkou Hlavního města Prahy.

Regionální operační programy pokrývají několik tématických oblastí s cílem zvýšení konkurenceschopnosti regionů, urychlení 
jejich rozvoje a zvýšení atraktivity regionů pro investory. Neméně důležitou oblastí je také zvýšení kvality života obyvatel v regi-
onech.

Alokace na programové období 2007-2013 je 4,6 mld. €.

Příklady financovaných aktivit:
• Podpora měst a venkovských sídel

 Projekty rozvíjející technickou infrastrukturu měst a venkovských sídel, obnovu a výstavbu místních komunikací, rekonstrukci 
objektů obcí a údržbu veřejných prostranství. Dále projekty rozšiřující nabídku sociálních a zdravotních služeb, volnočasové 
a zájmové aktivity, přeměna nevyužívaných areálů, spolupráce regionálních partnerů s cílem rozšířit pracovní uplatnění ab-
solventů apod.

• Rozvoj cestovního ruchu

 Projekty na výstavbu a rekonstrukci infrastruktury cestovního ruchu: kulturní památky, sportovní areály, lázeňské objekty, 
ubytovací zařízení, stravovací služby, cyklotrasy a cyklostezky apod.

• Zlepšování dostupnosti měst a  regionu

 Veřejné subjekty ale i regionální provozovatelé veřejné dopravy mohou předkládat projekty na modernizaci a rozšíření systé-
mů hromadné dopravy, na obnovu vozového parku, rekonstrukci zastávek a železničních stanic, včetně úprav pro zdravotně d
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postižené, projekty na zavádění ekologických technologií veřejné dopravy, přístupnost měst a regionů pro alternativní formy 
dopravy apod.

Kdo program řídí?
Každý ROP je řízen samostatně Regionální radou (RR) příslušného regionu soudržnosti. 
 

OP Praha - Konkurenceschopnost                  2.3.5 
Využití pro NNO:  

Hlavní město Praha má své vlastní operační programy. Operační program Praha Konkurenceschopnost je určen na podporu 
investičních projektů zaměřených především na podporu veřejné dopravy a dopravní dostupnosti v Praze, podporu inovací, 
informačních a komunikačních technologií, podnikání a zlepšování životního prostředí v Praze.

Globálním cílem OP PK je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako dynamické metropole členské země EU prostřednictvím 
odstranění rozvojových bariér a slabin regionu, zkvalitněním městského prostředí, zlepšením dostupnosti dopravních a teleko-
munikačních služeb a rozvinutím inovačního potenciálu města.

Alokace na programové období 2007-2013 je cca 276 mil. €.  

Příklady financovaných aktivit:
• Rozvoj dopravy 

 Provozovatelé MHD v Praze mohou žádat o projekty na prodlužování a obnovu stávajících tratí, rozšíření tramvajových tratí, 
výstavbu záchytných parkovišť, bezpečnost dopravy apod. 

• Podpora informačních a komunikačních technologií (IKT)

 Projekty na rozvoj e-služeb na území hl. m. Prahy, rozvoj kapacity a obslužnosti území IKT, rozvoj e-služeb městské správy 
tzv. e-government.

• Zatraktivnění městského prostředí 

 Projekty na obnovu nepoužívaných, opuštěných nebo jinak znehodnocených ploch, na vznik nové zeleně, na obnovu histo-
ricky zajímavých a cenných objektů, na výstavbu protihlukových zdí a valů, protipovodňových opatření a rozvoj vodovodních 
a kanalizačních řadů.

• Podpora obnovitelných zdrojů a úspory energie 

 Projekty na snížení spotřeby energií při provozu budov, využití odpadního tepla a obnovitelných zdrojů energie, ekologičtější 
a efektivnější nakládání s odpady.

• Podpora vědy a výzkumu 

 Projekty především vědeckých institucí a vysokých škol přispívající ke zkvalitnění vědecko-výzkumné základny, zakládání vě-
deckých parků, inovačních inkubátorů, inovačních center, projekty prohlubující spolupráci akademického a podnikatelského 
sektoru, podpora vlastního výzkumu malých a středních podniků.

• Podpora malého a středního podnikání (MSP) 

 Projekty poradenství a podpory rozvoje MSP v široké škále oblastí.

Kdo program řídí? 
Řídícím orgánem programu je Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů EU, www.oppk.cz, www.magistrat.praha-mesto.cz.

OP Praha Adaptabilita                   2.3.6 
Využití pro NNO:  

Globálním cílem programu je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením výkonnosti a adaptability lidských zdrojů a zlepše-
ním přístupu k zaměstnání pro všechny.
Alokace na programové období je cca 127 mil. €.

Příklady financovaných aktivit:
• Rozvoj počátečního vzdělávání

 Projekty škol zavádějících nové formy a způsoby vzdělávání v návaznosti na potřeby trhu práce, počítačové kurzy, volnoča-
sové aktivity; instituce vyššího vzdělávání jsou podporovány v zavádění moderních počítačových technologií při vzdělávání.
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• Rozvoj dalšího vzdělávání

 Projekty rozšiřující znalost práce s počítači, jazykové kurzy manažerských dovedností apod.

• Posílení podnikatelského prostředí

 školení zaměstnanců a bezplatné poradenství malým a středním podnikům.

• Podpora zaměstnanosti

Projekty zaměřené na zvýšení zaměstnanosti a podporu zaměstnatelnosti v hl. m. Praze.

Kdo program řídí?
Řídícím orgánem programu je Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů EU, www.oppk.cz, www.magistrat.praha-mesto.cz. 
 

OP Meziregionální spolupráce                    2.3.7 
Využití pro NNO:  

Operační program Meziregionální spolupráce je společný pro všechny členské státy EU, Norsko a švýcarsko. Zaměřuje se na 
spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi s charakterem veřejných orgánů na regionální a místní úrovni s cílem výměny a 
přenosu zkušeností a zajištění společného rozvoje přístupů a nástrojů, které zlepší účinnost politiky regionálního rozvoje. Hlav-
ními oblastmi spolupráce jsou inovace a znalostní ekonomika, životní prostředí a ochrana před riziky.

Z fondů EU vyčleněno 321,32 mil. €, které mají být z národních veřejných zdrojů zúčastněných států doplněny o 83,77 mil. €. 
České veřejné zdroje se budou na financování programu podílet 0,17 mil. €. V rámci programu neexistuje specifická finanční 
alokace pro jednotlivé země.

Realizovány jsou dva typy projektů:

1)  Výměna zkušeností (tzv. Regionální iniciativy) mezi aktéry na regionální a místní úrovni ve vymezených oblastech za 
účelem označení nejlepších postupů a vývoje nových nástrojů a přístupů, které jsou pak přejímány do praxe.

2)  Přenos zkušeností (tzv. Fast track) prostřednictvím spolupráce v sítích, kde budou zkušenější regiony v příslušné oblasti 
předávat své zkušenosti méně zkušeným regionům.

Příklady financovaných aktivit:
• Podpora podnikání a inovací

 Projekty podpory inovačních klastrů, transfer technologií, podpora motivace k výzkumu.

• Posílení lidského kapitálu a informační společnosti

 Projekty výměny zkušeností a přístupů v oblasti politik zaměstnanosti, výměna zkušeností s integrací diskriminovaných sku-
pin obyvatel, projekty prohlubující kvalitu a dostupnost veřejných služeb ve výše definovaných oblastech, podpora využití 
IKT.

• Snížení přírodních a technologických rizik

 Projekty zaměřené na výměnu zkušeností v oblasti krizového řízení a plánování, prevenci rizik přírodních katastrof, řešení 
znečištění vod a ovzduší, spolupráce při přepravě nebezpečných odpadů, při zavádění nových možností využití odpadů na 
komunální úrovni.

• Zachování přírodního a kulturního dědictví

 Projekty transferu zkušeností z oblastí řízení území se zvláštní ochranou přírody, inovativní projekty nového využití půdního 
fondu, výměna zkušeností pro zvýšení ochrany a využití kulturního bohatství pro rozvoj regionů.

• Energetika a udržitelná doprava

 Projekty zaměřené na efektivní využívání energií a zlepšení energetické účinnosti v oblastech dopravy.

Kdo program řídí?
Řídícím orgánem OP MS je Conseil Régional Nord - Pas de Calais ve Francii, v České republice je Národním kontaktním místem 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, www.mmr.cz, www.strukturalni-fondy.cz.
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OP Nadnárodní spolupráce                   2.3.8 
Využití pro NNO:  

Zaměřuje se na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi s charakterem veřejných orgánů s cílem výměny a přenosu zku-
šeností především v oblastech inovací, dopravní dostupnosti, životního prostředí a zvyšování atraktivity měst a regionů.

Operační program Nadnárodní spolupráce je rozdělen do několika zón. Česká republika patří do zóny Střední Evropa a OP 
Nadnárodní spolupráce sdílíme s Rakouskem, Polskem, částí Německa, Maďarskem, Slovinskem, Slovenskem, částí Itálie a z 
nečlenských zemí s částí Ukrajiny.

Účelem spolupráce je zajištění dostupnosti znalostí a nástrojů pro vytváření partnerství, aby se předešlo zbytečnému opakování 
činností a objevování již objeveného. Podporováno bude vytváření partnerství a sítí podporujících dosahování konkrétních vý-
stupů a výsledků, které přímo vedou ke konkrétním budoucím iniciativám a investicím.

Z fondů EU vyčleněno 240 mil. €. Alokace pro ČR na 2007-2013 je cca 34 mil. €.

Příklady financovaných aktivit:
• Podpora inovací a znalostí ve střední Evropě

 Projekty budování institucí v oblasti transferu technologií ve Střední Evropě, výměna zkušeností a přístupů k inovacím, pod-
pora nadnárodních inovačních klastrů.

• Zlepšení dostupnosti střední Evropy

 Projekty zaměřené na řešení dopravních problémů v metropolitních oblastech a oblastech izolovaných, podpora zavádění 
jednotného právního a technického rámce pro přepravu nebezpečného odpadu, projekty regionálních dopravců na zkvalit-
nění hromadné dopravy, podpora zavádění IKT do dopravy.

• Podpora životního prostředí

 Projekty vytvářející nadnárodní strategie v oblasti odpadového hospodářství, vodního hospodářství, projekty na obnovu kon-
taminovaných areálů, prevence a řešení krizových situací v důsledku klimatických změn nebo přírodních katastrof, podpora 
vyššího využívání obnovitelných zdrojů energie a výměna zkušeností.

• Zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity měst

 Projekty podporující budování trvalé spolupráce v široké škále oblastí jako je např. kultura, výzkum, životní prostředí, do-
prava apod., projekty rozšiřující nabídku sociálních a zdravotních služeb, projekty zaměřené na integraci ohrožených skupin 
obyvatelstva.

Kdo program řídí?
Řídícím orgánem OPNS je Amt der Wiener Landesregierung v Rakousku, v České republice je Národním koordinátorem Minis-
terstvo pro místní rozvoj ČR, www.mmr.cz.
 

OP Přeshraniční spolupráce                   2.3.9 
Využití pro NNO:  

V České republice je připraveno 5 přeshraničních operačních programů. Společným zájmem všech programů je podpora hos-
podářské a sociální integrace příhraničních oblastí, odstraňování přetrvávajících bariér a posilování dalšího rozvoje, vzájemných 
vztahů, cestovního ruchu v sociální oblasti apod. Každý operační program akcentuje specifické problémy území. Operační pro-
gramy Přeshraniční spolupráce zasahují území ČR - Sasko, ČR - Bavorsko, ČR - Rakousko, ČR - Slovensko a ČR - Polsko.

Celková alokace na programovací období 2007-2013 pro všechny OP Přeshraniční spolupráce je cca 350 mil. €.

Příklad financovaných aktivit
• Podpora podnikání, vědy a výzkumu

 Projekty malých a středních podniků (MSP) zaměřené na spolupráci přesahující hranice, přenos know-how a technologií 
formou výstav, veletrhů, stáží pracovníků apod.

• Rozvoj lidských zdrojů

 Projekty vzdělávacích institucí zaměřené na organizaci školících a vzdělávacích kurzů v oblastech např. služeb, obchodu, 
cestovního ruchu s přeshraničním dopadem, podpora zavádění společných učebních plánů, výměna žáků a učitelů, projekty 
integrace specifických skupin do života společnosti a na trhu práce.
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• Podpora cestovního ruchu a zachování tradic

 Projekty společných kulturních akcí, sportovních akcí, tradičních zvyklostí, projekty podpory budování infrastruktury pro 
rekreaci a volnočasové aktivity, výstavby turistických tras, cyklostezek, lyžařských a běžeckých tras apod.

• Rozvoj území a zlepšení životního prostředí

 Projekty zaměřené na ochranu společného přírodního dědictví, chráněných oblastí, lesů a vod, projekty zavádějící společná 
protipovodňová opatření, podpora územnímu plánování, novému využití území vč. podpory společný strategií v oblasti 
životního prostředí.

• Zlepšení dopravy a dostupnosti

 Projekty na výstavbu a obnovu spojujících dopravních tras, např. silnic, přechodů, železničních tratí, podpora hromadné 
dopravy s cílem snížit negativní dopady na životní prostředí, podpora využití IKT pro místní rozvoj.

Kdo program řídí?
Řídícím orgánem v ČR je Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor regionální spolupráce, 
www.mmr.cz, www.strukturalni-fondy.cz.

Integrovaný operační program                         2.3.10 
Využití pro NNO:  

Cílem Integrovaného operačního programu je zefektivnit fungování veřejné správy a veřejných služeb a tím podpořit socioeko-
nomický růst ČR a zvýšit kvalitu života občanů. Tento cíl bude realizován prostřednictvím tří specifických cílů:

Zvýšení efektivity a zkvalitnění procesů a zlepšení dostupnosti služeb veřejné správy na národní a regionální úrovni apli- 
kací moderních IKT.

Modernizace a systémová přeměna vybraných veřejných služeb s cílem nastartování procesu celkové transformace ve- 
řejných služeb.

Lepší využití potenciálů území prostřednictvím národních, systémových intervencí v oblasti CR, kultury, bydlení a rozvoje  
systémů územních politik.

Alokace programu na programovací období 2007-2013 je cca 1,8 mil. €.

Příklady financovaných aktivit:
• Modernizace veřejné správy

 Projekty zaměřené na zefektivnění práce veřejné správy formou zvýšeného využití IKT, např. digitalizací dat, podporou jed-
notných registrů, podpora e-governmentu apod.

• Zvýšení kvality veřejných služeb

 Projekty rozšiřující a zkvalitňující veřejné služby sociální a zdravotní péče, podpora zaměstnanosti a zvyšování veřejné bez-
pečnosti.

• Podpora cestovního ruchu

 Národní projekty zaměřené na obnovu a rozvoj kulturního dědictví, historických památek, zavádění národních a mezinárod-
ních standardů v oblasti cestovního ruchu, propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu.

• Podpora bydlení

 Projekty větších měst zaměřené na obnovu veřejných prostranství vybraných problémových sídlišť, na obnovu a rekonstrukci 
bytových domů, na podporu zavádění energeticky efektivních a ekologicky šetrných sanací bytových domů.

Kdo program řídí
Řídícím orgánem programu je MMR ČR, www.mmr.cz, www.strukturalni-fondy.cz.
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2.3.11 Instituce „domácího rozvoje“

Klíčovou roli v institucionální a obsahové přípravě programového období 2007-2013 má Ministerstvo pro místní rozvoj, které 
koordinuje přípravu všech programů a zpracovává Národní strategický referenční rámec. Po zpracování NSRR jsou vypracovány 
jednotlivé operační programy a celý materiál je schválen vládou ČR a Evropskou komisí.

Každý operační program má svůj „řídící“ orgán, ministerstvo nebo regionální úřad, jenž je odpovědný za realizaci programu. 
Řídící orgán je také odpovědný za poskytnutí dostatečně kvalitní podpory potenciálním žadatelům, jejich proškolení a v nepo-
slední řadě i za výběr projektů. Z pohledu potenciálního žadatele celý proces začíná „výzvou“ na předkládání projektů, většinou 
několikrát do roka a v některých případech průběžnou výzvou. Zda je program realizován průběžnou nebo opakující se výzvou, 
je potřeba zjistit v příslušných dokumentech programu.

Řídící orgán může u komplexních programů pověřit řízením části programu i jiný subjekt - např. jiné ministerstvo, kterému věcně 
problematika řešená programem přísluší. Tomuto subjektu se pak říká „zprostředkující subjekt“.
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Rozvojové programy v rámci Evropy (Komunitární)3. 

V této kapitole upozorňujeme na vybrané možnosti získání finanční podpory především ze zdrojů Evropské unie ale také od 
soukromých nadací, u nichž o podporu mohou žádat i organizace občanské společnosti a další subjekty z ostatních členských 
států. Informace uvedené k jednotlivým programům zahrnují cíle, financované aktivity, celkový roční rozpočet nebo rozpočet na 
určitou část finanční perspektivy 2007-2013, oficiální internetovou stránku programu, kontakt a regiony oprávněné pro finan-
cování. Pod těmito regiony se objevují termíny, které zahrnují následující země (jestliže není vymezeno jinak):

EU - 27 členských států EU; 

EHP (Evropský hospodářský prostor) - Norsko, Lichtenštejnsko, Island; 

kandidátské země - Chorvatsko, Makedonie, Turecko; 

Balkán (západní) - Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Srbsko, Černá Hora, Makedonie; 

Společenství nezávislých států - Arménie, ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Rusko,  
Tádžikistán, Turkmenistán, Ukrajina a Uzbekistán. 
 

Komunitární programy pod lupou 3.1 
 

Program podporující evropské NGO zabývající se ochranou životního prostředí (Action  3.1.1 
 Programme Promoting European Environmental NGOs)

Využití pro NNO:  
Tento program je určen na krytí projektových i režijních nákladů nevládních organizací. V rámci finanční perspektivy 2007-2013 
je součástí programu LIFE+.

Z rozpočtové linky 07.02.01 a 07.03.02 je na tento program pro rok 2008 vyhrazena částka 8,2 mil. €, očekávaná průměrná 
suma celkových nákladů jednotlivých projektů je 80.000 €, maximální krytí celkových ročních uznatelných nákladů 70 %, v pří-
padě balkánských kandidátských zemí až 80 %.

Cíle:

Podpora NNO, které jsou aktivní zejména v oblasti ochrany životního prostředí a které se zaměřují na akce podněcující  
udržitelný rozvoj.

Zlepšit systematické zapojování NNO do všech procesů vytváření politik a jejich zastoupení na určujících místech. 

Přispět k lepšímu zapojení regionálních a lokálních NNO do aplikace „acquis communautaire“, které je spojené s ochra- 
nou životního prostředí a dlouhodobě udržitelným rozvojem.

Financované aktivity:

Omezování změn klimatu. 

Příroda a biodiverzita - ochrana omezených zdrojů. 

Zdraví a životní prostředí. 

Udržitelný management přírodních zdrojů a odpadů. 

Regiony financování: EU, kandidátské země, Balkán

Webová stránka programu: http://ec.europa.eu/environment/funding/finansup.htm

Webová stránka výzev: http://ec.europa.eu/environment/funding/ngo/call_en.htm

Kontakt: stefan.welin@ec.europa.eu 
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Prevence a osvěta o drogách (Drugs Prevention and Information)3.1.2 
Využití pro NNO:  

Tento program je součástí programu „základní práva a spravedlnost“. Celkový rozpočet na roky 2007-2013 plynoucí z linky 
18.07.03 je 21,35 mil. €.  

Cíle: 

Přispět k vytvoření oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti informováním o problémech spojených s drogami   
a jejich dopadech.

Omezování a zamezování drog, dopadů drogové závislosti a dalších negativních vlivů. 

Podpora nadnárodních akcí a sítí organizací se stejnou problematikou. 

Zapojit občanskou společnost do procesu tvoření a implementace EU strategie proti drogám a do akčního plánu. 

Financované aktivity:

Akce prováděné komisí - studie, výzkumy, průzkumy veřejného mínění, formulace indikátorů a společné metodologie,  
zpracování a rozšiřování dat.

Semináře, kampaně a konference, schůzky expertů a pořádání veřejných kampaní. 

Vytvoření webových stránek, příprava a šíření informačních materiálů, evaluační aktivity. 

Specifické nadnárodní projekty, které prezentují zájmy celé EU, a jsou organizovány nejméně 3 státy. 

Podpora NNO aktivit nebo dalších subjektů, které usilují o splnění hlavního cíle tohoto projektu (bližší informace v roč- 
ním programu).

Regiony financování: EU, kandidátské země, EHP, švýcarsko

Webová stránka: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/drugs/funding_drugs_en.htm

Kontakt: isabel.faria-de-almeida@ec.europa.eu 
 

E-content Plus             3.1.3 
Využití pro NNO:  

Tento program je od roku 2008 součástí 7. rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovaci „CIP - Competitiveness 
and Innovation Framework Programme“ a jeho základním kamenem je strategie „i2010 - European Information Society for 
Growth and Employment“, více na http://ec.europa.eu/i2010.
 
Na roky 2005-2008 má E-content rozpočet 149 mil. €. Podíl krytí nákladů v případě Zaměřených projektů (Targeted projects - 
TP): je 50 %, pro Projekty obohacující digitální prostředí (Content Enrichment Projects - CEP) krytí dosahuje 80 % a v případě 
Tématických networků (Thematic Network - TN) až 100 % přímých nákladů spojených s koordinací a realizací networku.

Cíle:

Zlepšit a zjednodušit přístup k výsledkům prácí vyhotovených pomocí digitálních technologií - podporované aktivity  
by měly zlepšit efektivní využívání výsledků těchto nových technologií mezi státy zahrnutými do programu, viz regiony 
financování.

Zlepšit kvalitu a efektivnost a přispět k šíření informací o nejlepší praxi. 

Zvýšit povědomí mezi  subjekty nějakým způsobem zainteresovanými v digitálním prostředí. 

Financované aktivity: 

Zaměřené projekty - TP: určené zainteresovaným skupinám na všech úrovních programu. 

Projekty obohacující digitální prostředí - CEP: tyto projekty by měly představovat obohacení digitálního prostředí a mul- 
tikulturním prostředí.

Tématické networky - TN: výsledkem tohoto typu projektů je vytvořit spolupracující centra, která sdružují subjekty zají- 
mající se o stejnou problematiku; tyto programu jsou zaměřené na všechny články zapojené do digitálního prostředí - od 
výroby po marketing. E
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Regiony financování: EU, kandidátské země, EHP

Webová stránka: http://ec.europa.eu/information_society/activities/econtentplus/index_en.htm

Kontakt: econtentplus@ec.europa.eu 
 

Evropa občanům (Europe for Citizens)             3.1.4 
Využití pro NNO:  

Tento program je pokračovatelem „Programu na zvýšení zapojení evropských občanů“, jehož platnost skončila v roce 2006. 
Zvláštní pozornost je věnována vybudování úzkých vztahů mezi občany nových členských států a státu, jež jsou členy EU už po 
desetiletí.
Celkový rozpočet na 2007-2013 je 215 mil. €. Podíl finanční podpory projektů je 60 %, v případě strukturálních projektů krytí 
může dosahovat až 80 %.

Cíle: 

Poskytnout občanům EU možnost lépe se zapojit do vývoje EU a též ho ovlivnit. 

Vytvořit Evropskou identitu, která bude založena na společných hodnotách, historii a kultuře. 

Podpořit vzájemné porozumění mezi občany všech členských států EU, založené na respektu a podpoře kulturní roz- 
manitosti.

Podpora vyváženého začleňování občanů a organizací občanské společnosti ze všech členských států EU. 

Financované aktivity - 4 skupiny:

Priorita 1 - aktivní Evropští občané (45 % z celkového rozpočtu) 

Twinning měst, projekty občanů a podpůrná opatření.

Priorita 2 - aktivní občanská společnost v Evropě (31 % z celkového rozpočtu) 

Strukturální podpora Evropským veřejným výzkumným organizacím (tzv. think tanks),
strukturální podpora organizacím občanské společnosti na Evropské úrovni, podpora projektům iniciovaným organizacemi 
občanské společnosti.

Priorita 3 - Společně pro Evropu (10 % z celkového rozpočtu) 

Významné události a akce, studie, informační nástroje a nástroje sloužící k šíření informací.

Priorita 4 - Evropské živoucí vzpomínky - European Active Remembrance (4 % z celkového rozpočtu) 

Zachování důležitých lokalit a archívů spojených s deportací a zdroje k oslavě památky obětí.

Regiony financování: EU, kandidátské země, EHP, Balkán
 
Webová stránka: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

Kontakt: eacea-info@ec.europa.eu 

Evropský integrační fond (European Integration Fund)     3.1.5 
Využití pro NNO:  

Vzniku Evropského integračního fondu občanů z třetích zemí předcházely přípravné akce v rámci iniciativy INTI (Integration 
of Third Country Nationals) v průběhu let 2002-2006. V současné době je tento fond začleněn do programu „Solidarita  
a management migračních toků“ a je doplňkem k akcím spojeným s řízením migračních toků v příhraničních oblastech, azylem, 
integrací a politikou návratu.

Ročně je z rozpočtové linky 18.03.06 vyhrazeno na účely tohoto programu 4 mil. €. Jeden projekt může získat podporu od 
100 000 € do 500 000 €, maximální krytí dosahuje 70 % uznatelných nákladů. O financování může požádat jakákoliv práv-
nická osoba, která doloží spolupráci s  obdobnými organizacemi z nejméně 5 členských států. Preferovaná je spolupráce mezi  
10 novými členskými zeměmi. Další organizace z nečlenských zemí jsou vítanými partnery, z Evropského integračního fondu 
však nemohou získat finanční podporu pro své aktivity.
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Cíle:

Zjednodušit administrativní procesy a realizaci vstupní procedury migrantů. 

Zlepšit organizaci a realizaci vstupních programů a činností lidí ze třetích zemí, kteří se usazují na území EU. 

Zvýšit občanské, kulturní a politické zapojení občanů ze třetích zemí ve společnosti přijímající země. 

Zvýšit kapacity národních organizací za tím účely, aby mohly pružně a adekvátně reagovat na požadavky občanů ze  
třetích zemí.

Zvýšit schopnost adaptability přijímající společnosti na rostoucí diverzitu. 

Zvýšit kapacity členských zemí na vytvoření a ohodnocení politik integrace. 

Financované aktivity: 

Priorita 1 - Podpora nadnárodních sítích sloužících k výměně informací, nejlepší praxe, vytvoření přeshraničních aktivit  
se všemi zainteresovanými subjekty.

Priorita 2 - Zvyšování povědomí o společných Evropských hodnotách formou výměny  informací, veřejných debat a šíření  
informací o kultuře a zvycích nových občanů ze třetích zemí.

Priorita 3 - Zlepšení znalostí spojených s integrační problematikou. 

Regiony financování: EU

Webová stránka: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm

Kontakt: johan.bern@ec.europa.eu; jai-inti@ec.europa.eu 
 

Evropský fond pro návrat státních příslušníků třetích zemí (European Return Fund)3.1.6 
Využití pro NNO:  

Vzniku Evropského fondu pro návrat předcházely přípravné akce v rámci přípravné iniciativy „RETURN“ v průběhu let 2005-
2006. V současné době je tento fond začleněn do programu „Solidarita a management migračních toků“ a je doplňkem k ak-
cím spojeným s migračním řízením v příhraničních oblastech, azylem, integrací a politikou návratu.

Ve finanční perspektivě 2008-2013 bude z rozpočtové linky 18.03.08 pro tento fond alokováno 676 mil. €. Upřednostňovány 
budou projekty zahrnující spolupráci minimálně 2 členských států. Partnerské organizace z kandidátských zemích nemohou být 
přímými žadateli komunitní podpory. Mohou se však podílet na aktivitách, které budou podnikat členské státy EU.

Cíle:

Realizace kvalitní politiky návratu členskými zeměmi. 

Zvýšení spolupráce mezi členskými zeměmi. 

Podpora používání jednotných a společných standardů u žádostí o návrat. 

Financované aktivity:

Zlepšení organizace a realizace managementu integračního programu návratu. 

Zlepšení specifických opatření v managementu integračního programu návratu. 

Zvýšit povědomí, znalosti a schopnosti v oblasti integračního programu návratu. 

Regiony financování: EU

Webová stránka: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/return/funding_return_en.htm

Kontakt: jls-return@ec.europe.eu
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Evropský fond pro uprchlíky - komunitní spolupráce  3.1.7 
 (FER II - European Refugee Fund - Community Actions)                

Využití pro NNO:  
Komunitní spolupráce v rámci tohoto fondu je opět posílena od roku 2005 (před tímto rokem komunitní spolupráce získala 
podporu 5 %, od roku 2005 podpora činí 10 %), zvláštní pozornost je věnována oblasti nejlepší praxe a mezinárodním projek-
tům. Od roku 2007 je tento fond začleněn do programu „Solidarita a management migračních toků“ a je doplňkem k akcím 
spojeným s migračním řízením v příhraničních oblastech, azylem, integrací a politikou návratu.

Celkový rozpočet na roky 2005-2013 je 1,184 mld. €, jednotlivé projekty mohou dosahovat podpory mezi 50.000 až 400.000 
€, maximální krytí je 70 % z celkových nákladů projektu. Zemí předkládající projekt musí být členská země EU, kromě Dánska, 
které se nepodílelo na přijetí tohoto nařízení. Z toho důvodu se Dánsko, stejně jako partnerské organizace z kandidátských 
zemí, mohou zúčastnit projektu, ale bez nároku na finanční podporu.

Cíle:

Napomoci analýze a evaluaci situace v členských zemích a zvýšit efektivnost realizovaných opatření. 

Pomoci vybudovat kapacity zainteresovaných subjektů o problematiku integrace a práce s  uprchlíky (zejména v řadách  
místní a regionální samosprávy, sociálních partnerů, nevládních organizací).

Podpořit a rozšířit zkušenosti na celounijní úroveň 

Financované aktivity: 

Analýza a financování - zlepšení porozumění této problematiky spojené s příjímáním, integrací a repatriací, a to pomocí  
lepší znalosti této problematiky

Posilování kapacit - mezinárodní akce zapojující minimálně 2 členské státy, tyto akce jsou zaměřeny na přenos informací,  
zkušeností a nejlepší praxe

Partnerské projekty s minimálně 4 členskými státy, které již spolupracují s Evropským fondem pro uprchlíky nebo s při- 
stupujícími zeměmi, které chtějí rozšiřovat své kapacity v této oblasti.

Zvyšování povědomí - podpora mezinárodních osvětových kampaní pro vybranou cílovou skupinu se zaměřením na  
Evropskou azylovou politiku.

Regiony financování: EU

Webová stránka: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/refugee/funding_refugee_en.htm

Kontakt: patrick.lefevre@ec.europa.eu 
 

Evropský fond mládeže (European youth Foundation)   3.1.8 
Využití pro NNO:  

Tento fond vznikl již z roce 1972 z iniciativy Rady Evropy a je založen na principu respektování základních lidských práv a svo-
bod. 

Celkový roční rozpočet fondu je 3 mil. €. Krytí pro aktivity 1 a 2 je 66 % uznatelných nákladů, pro kategorii aktivit pod číslem 
4 je stanovena fixní částka 7.600 €.

Cíle:

Evropský fond mládeže finančně podporuje dobrovolné akce mládeže, které se snaží posílit vzájemné porozumění, mír  
a spolupráci mezi lidmi v Evropě a mimo ni.

Financované aktivity realizované nevládními mládežnickými organizacemi:

Mezinárodní setkání mládeže - setkání vedoucích ve formě seminářů, konferencí, workshopů, kempů, festivalů atd.1. 

Další aktivity, jiné než setkání - studie, výzkumné projekty a tvorba dokumentů se zaměřením na oblast mládeže.2. 

Roční náklady spojené s vedením mládežnických neziskových organizací a networků.3. 
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Pilotní projekty - pomoc zejména znevýhodněným skupinám mládeže, podpora nových forem spolupráce, přispění k so-4. 
ciální soudržnosti, přizpůsobení a rozšíření programů spolupráce v závislosti na změnách probíhajících ve společnosti.

Regiony financování: EU, kandidátské země, Společenství nezávislých států, EHP, švýcarsko, Balkán

Webová stránka programu: http://www.eyf.coe.int/fej/

Kontakt: eyf@coe.int 
 

Program mládeže týkající se výuky o lidských právech  3.1.9 
 (Human Rights Education youth Programme)               

Využití pro NNO:  
Tento program je součástí Evropského fondu mládeže založeného z iniciativy Rady Evropy a jeho zaměření je podpora nových 
místních iniciativ a pilotních projektů týkajících se výuky o lidských právech.

Maximální částka podpory je 7.600 €. Částka je vyplácena ve dvou splátkách, maximálně 80 % grantu je vyplaceno v době 
přijetí projektu, zbytek částky je uhrazen po předložení závěrečné zprávy.

Cíle: 

Najít adekvátní způsoby řešení neustálého porušování lidských práv a lidské důstojnosti, sociálního vyloučení, násilí,  
rasismu, netolerance a diskriminace.

Vyvinout a posílit aktivity mladých lidí, které se snaží řešit problémy spojené s rasismem, xenofobií, diskriminací, násilím  
založeném na nerovnosti pohlaví atd.

Podpořit vzdělávací aktivity týkající se výuky o lidských právech v celé EU. 

Přispět k zařazení výuky o lidských právech o rámce aktivit mladých lidí. 

Podpořit inovativní způsoby výuky a partnerství jak ve formálním tak v neformálním kontextu výuky. 

Financované aktivity:

Pilotní projekty vedené místními nevládními organizacemi a skupinami, které přispívají k výuce mladých lidí o lidských  
právech.

Kritéria výběru - tento program podporuje projekty, které:

jsou přímo zaměřené na mladé lidi a výuku o lidských právech nebo se zabývají specifickou problematikou v této ob- 
lasti;

jsou připraveny a řízeny místní organizací, asociací nebo institucí, která přímo spolupracuje s dětmi nebo jinou skupinou  
cílové skupiny tohoto projektu;

mají jasný výchovný či osvětový náboj; 

zaměřují se na věkové skupiny do 30 let; 

ve své náplni obsahují též interkulturní vzdělávání; 

mají jasný lokální dopad a jsou zároveň otevřené spolupráci ostatních evropských network; 

mají evropskou dimenzi a to buď formou zapojení partnerské organizace z jiné členské země nebo zohledněním evrop- 
ského kontextu.

Regiony financování: EU, kandidátské země, Společenství nezávislých států, EHP, švýcarsko, Balkán

Webová adresa: http://eycb.coe.int/eycbwwwroot/hre/index.asp

Kontakt: eycb.secretariat@coe.int 
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INtERACt             3.1.10 
Využití pro NNO:  

Tento program úzce souvisí s projekty, které byly v minulé finanční perspektivě realizovány v rámci program INTERREG I a II. 
Program INTERACT si klade za cíl zvýšit efektivnost v současnosti probíhající iniciativy INTERREG III. Hlavním zdrojem financování 
projektů z tohoto programu je Evropský fond regionálního rozvoje.

Celkový rozpočet na roky 2002-2008 je 25 mil. €, krytí jednotlivých projektů je maximálně 50 %, v případě veřejných zakázek 
je to až 100 %.

Cíle:

Podpora řídících orgánů programu INTERREG III a dalších klíčových subjektů, jež mají za cíl zlepšit programy, finanční  
management a realizaci projektů financovaných z tohoto fondu.

Podpora přenosu know-how, výměna zkušeností a vývoj nástrojů managementu. 

Podpora zapojení partnerů ze sousedních zemí do spolupráce. 

Financované aktivity:

Priorita 1 - podpora vedení: 

Opatření 1.1 - vybudování „Info Pointů“ a přispění k celkovému oživení regionu;

Opatření 1.2 - školení a kvalifikační kurzy.

Priorita 2 - Místní a regionální akce. 

Priorita 3 - Spolupráce a řízení tzv. období přechodu v příhraničních regionech s perspektivou přistoupení: 

Opatření 3.1 - Společné nástroje spolupráce na vnějších hranicích;

Opatření 3.2 - zapojení INTERREGu na vnějších hranicích.

Podmínky financování:

Předložené projekty musí představovat významnou přidanou hodnotu k dosažení cílů programu INTERREG, musí být dokončeny 
do konce roku 2008, musí být ve shodě s platnou národní legislativou stejně jako s legislativou EU. Upřednostněny dále budou 
ty projekty, které doplňují činnosti prováděné hlavním sekretariátem INTERREGu nebo které pokrývají několik oblastí zájmu 
tohoto programu. Předpokládá se, že předložené projekty budou založeny na spolupráci partnerů minimálně za dvou členských 
zemí EU.

Regiony financování: EU, švýcarsko

Webová stránka: http://www.interact-eu.net/

Kontakt: interact@interact-eu.net 
 

DAPHNE - program boje proti násilí (Fight against Violence)3.1.11 
Využití pro NNO:  

Tento program, který je součástí rámcového programu „Základní práva a spravedlnost“, navazuje na svého předchůdce DA-
PHNE II, jež se stejně jako jeho nástupce zaměřuje na podporu spolupráce organizací na úrovni EU v oblasti boje proti násilí 
páchaného na dětech, mladistvých a ženách.

Celkový rozpočet na roky 2007-2013 je 116,85 mil. €. Celkové náklady jednotlivých projektů se musí pohybovat v rozmezí 
30.000 až 125.000 €, maximální krytí celkových uznatelných nákladů je 80 %.

Cíle:

Předcházet a bojovat proti všem formám násilí páchaným na dětech, mladistvých a ženách, které se objevují jak ve ve- 
řejném tak v domácím prostředí, podnikat preventivní opatření podporující oběti a ohrožené skupiny.

Podnítit zájem a napomáhat NNO a dalším organizacím aktivním v boji proti násilí. 

Založit víceúčelový network evropských NNO zabývající se touto oblastí. 
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Zajistit kontinuální rozšiřování znalostí, výměny informací a „nejlepší praxe“ a to i formou školení, studijních cest   
a výměny pracovníků.

Financované aktivity - 4 oblasti:
• Specifické aktivity uskutečňované Evropskou komisí:

 Studie, výzkumy, průzkumy veřejného mínění, vytvoření indikátorů, metodologie, distribuce dat a statistických údajů, se-
mináře, konference, schůze expertů, veřejné kampaně, aktualizace webových stránek, příprava a distribuce informačních 
materiálů, analytické, monitorovací a evaluační aktivity.

• Nadnárodní projekty reprezentující zájem EU, které jsou realizovány přinejmenším 3 členskými státy.

• Podpora aktivit nevládních organizací a dalších subjektů, které sledují stejný komunitní cíl a cíle vytyčené pro tento pro-
gram.

• Granty na oblast vedení určené pro spolufinancování výdajů organizací s dlouhou historií spolupráce s Evropskou federací 
pro pohřešované a sexuálně zneužívané děti.

Regiony financování: EU, kandidátské země, EHP, Balkán

Webová stránka: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/daphne/funding_daphne_en.htm.

Existuje též oficiální stránka programu DAPHNE, kde je možné nalézt odpovědi na otázky technického charakteru spojené s čer-
páním http://www.daphne-toolkit.org/, zasílací adresa na help desk je daphne-help@transtec.be.

Kontakt: ingrid.bellander@ec.europa.eu 
 

EU partnerství pro mír (EU partnership for Peace)     3.1.12 
Využití pro NNO:  

Tento program zaměřený ryze na oblast Středomoří je součástí nástroje „stabilita“ a je zaměřený na podporu místní i meziná-
rodní občanské společnosti s cílem posílit mír, toleranci a nenásilí v tomto regionu i ve vzájemných vztazích.

Roční rozpočet tohoto programu je 5,8 mil. €, jeden projekt může získat financování mezi 50.000 a 500.000 €, maximální krytí 
uznatelných nákladů je 50 %, výjimečně až 80 %.

Cíle:

Představit a zavést alternativní cesty k urovnání konfliktů. 

Podpora marginalizovaných skupin při prosazení jejich hlasu ve společnosti. 

Vyškolit cílové skupiny dovednostmi potřebnými pro urovnání konfliktů. 

Otevřít prostor pro politickou diskuzi mezi znepřátelenými skupinami. 

Financované aktivity:

Inovativní přístupy k řešení konfliktů. 

Osvětové kampaně. 

Vytvořit a posílit komunikační a spolupracující kanály. 

Studie a výzkumné aktivity, vypracování reportů, shromažďování dat. 

Rozvoj služeb, školení, spolupráce s vysokoškolskými studenty, vzdělávacími institucemi, rozvoj venkova, spolupráce  
s komunitou ve všech oblastech.

Regiony financování: EU, Středozemí, kandidátské země, EHP, švýcarsko

Webová stránka: http://ec.europa.eu/external_relations/mepp/index.htm

Kontakt: john.kjaer@ec.europe.eu 
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Program leonardo da Vinci3.1.13 
Využití pro NNO:  

Komunitární program na podporu celoživotního učení. Je zaměřen na odborné vzdělávání a přípravu na jiné než vysokoškolské 
úrovni. Klade si za cíl podporovat účastníky odborné přípravy a dalších vzdělávacích činností v získávání a používání vědomostí 
a dovedností pro jejich osobní rozvoj, zvýšení zaměstnatelnosti a účasti na evropském trhu práce, podporovat zvyšování kva-
lity a inovace v systémech, institucích a postupech odborného vzdělávání a zvýšit přitažlivost odborného vzdělávání, přípravy  
a mobility pro zaměstnavatele i jednotlivce a usnadňovat mobilitu studentů odborné přípravy.

Cíle: 

Zlepšit kvalitu a zvýšit objem mobility osob zapojených do počátečního odborného vzdělávání a přípravy a do další od- 
borné přípravy v rámci Evropy, aby do ukončení programu celoživotního učení došlo k nárůstu stáží v podnicích alespoň 
na 80.000 za rok.

Zlepšit kvalitu a zvýšit objem spolupráce mezi institucemi/organizacemi poskytujícími možnosti vzdělávání, podniky,  
sociálními partnery a dalšími příslušnými subjekty v Evropě.

Podporovat vývoj inovačních postupů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni a jejich  
přenos z jedné zúčastněné země do dalších.

Zlepšit průhlednost a uznávání kvalifikací a schopností. 

Podporovat studium moderních cizích jazyků. 

Podporovat rozvoj inovací založených na informačních a komunikačních technologiích. 

Financované aktivity: 
• Projekty mobility osob

 Mezinárodní stáže v podnicích nebo vzdělávacích institucích pro osoby v počátečním odborném vzdělávání (IVT), meziná-
rodní stáže v podnicích nebo vzdělávacích institucích pro osoby na trhu práce (PLM), stáže a výměny zaměřené na další 
profesní rozvoj pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě (VETPRO).

• Multilaterální projekty

 Přenos a vývoj inovací.

• Projekty partnerství (o tento typ projektu bude možné žádat ve výzvě 2008)

• Přípravné návštěvy

 Individuální grant umožňující pracovníkům institucí účastnit se kontaktního semináře nebo pracovního setkání s potenciál-
ními partnery projektu.

• Tématické sítě

Regiony financování: EU, EHP, vybrané země ESP

Webová stránka:  www.naep.cz 

Kontakt: helena.slivkova@naep.cz 
 

Program celoživotního učení Grundtvig3.1.14 
Využití pro NNO:  

Program Grundtvig je zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby osob ve všech formách vzdělávání dospělých a na instituce  
a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání. Program je částečně decentralizován.

Cíle: 

Zvýšit kvalitu a dostupnost mobility osob zapojených do vzdělávání dospělých v celé Evropě a zvýšit objem této mobi- 
lity.

Zlepšit kvalitu a zvýšit objem spolupráce mezi organizacemi vzdělávajícími dospělé. 

Poskytnout alternativní příležitosti vzdělávání osobám ze sociálně slabých skupin a osobám v krajních sociálních podmín- 
kách, zejména pak starším osobám a osobám bez dosažení základní kvalifikace.

Podporovat rozvoj inovačních postupů ve vzdělávání dospělých a jejich předávání. 
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Podporovat rozvoj inovačního obsahu, služeb, metod a praxe založených na informačních a komunikačních technolo- 
giích v oblasti celoživotního učení.

Zlepšit pedagogické přístupy a řízení institucí vzdělávajících dospělé. 

Financované aktivity:
• Projekty mobility osob 

 Vzdělávací kurzy, stáže, asistenční a studijní pobyty zaměřené na vzdělávání a profesní rozvoj osob působících ve vzdělávání 
dospělých, zvláště v součinnosti s multilaterálními projekty a projekty partnerství.

• Projekty partnerství

 Projekty partnerství zaměřené na témata společného zájmu zúčastněných organizací

• Multilaterální projekty

 Zaměřené na zdokonalení systémů vzdělávání dospělých prostřednictvím rozvoje a předávání inovací a osvědčených postu-
pů.

• Tématické sítě 

 Sítě odborníků a organizací zaměřené na rozvoj vzdělávání dospělých v oboru, oblasti nebo aspektu řízení, se kterým souvisí; 
na identifikaci, zdokonalování a šíření osvědčených postupů a inovací; na poskytování obsahové podpory multilaterálním 
projektům a projektům partnerství a podporování vzájemné součinnosti mezi těmito projekty a partnerstvími a na podporu 
rozvoje analýzy potřeb a zajištění kvality vzdělávání dospělých.

• Přípravné návštěvy

 Individuální granty umožňující pracovníkům institucí účastnit se kontaktního semináře nebo pracovního setkání s potenciál-
ními partnery projektu.

Regiony financování: EU, EHP

Webová stránka: www.naep.cz 

Kontakt:  rudolf.sindelar@naep.cz   
 

Nadace Anny lindh pro euro-středomořský dialog mezi kulturami  3.1.15 
 (Anna lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures)

             Využití pro NNO:  
Příkladem soukromého fondu je nadace Anny Lindh, kterou roku 2005 společně založilo a v současné době financuje 35 čle-
nů Euro-Středozemního partnerství. Blízký Východ, stejně jako jižní a východní Středomoří jsou velmi důležitými partnery EU. 
Obecným cílem je transformovat Středozemní region na společné území míru, stability a prosperity. Nadace si klade za cíl pře-
mostit mezeru, kterou mezi lidmi a kulturami tvoří Středozemní moře, zejména se zaměřuje na vybudování kvalitních lidských 
zdrojů. Cílovou skupinou tohoto programu je mládež. Celkový rozpočet této soukromé nadace činí 3 mil. €, dofinancování je 
podmínkou získání podpory. 

Cíle: 

Podpora dynamického systému komunikace mezi kulturami. 

Posílení intelektuální kooperace a budování kapacit. 

Podpora vytváření Euro-Středomořského regionu jako prostoru spolupráce, mobility vzájemného porozumění a míru. 

Financované aktivity:

Vzdělání, kultura, věda a komunikace a lidská práva, udržitelný rozvoj a posílení úlohy žen. 

Použití informačních technologií a dalších médií jako nejdůležitějších nástrojů k oslovení a zapojení velké části občanské  
společnosti.

Regiony financování: EU, Středozemí

Webová stránka: http://www.euromedalex.org
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Adresa na vyhlášené výzvy a přihlášky: http://www.bibalex.org/English/media/NewsDetails.aspx?NewsID=392

Kontakt: info@euromedalex.org; secretariat@euromedalex.org  
 

Nadace San Paolo (Compagnia de San Paolo Foundation)3.1.16 
    Využití pro NNO:  

Dalším příkladem soukromého fondu je jedna z největších soukromých nadací v Evropě. Nadace San Paolo je začleněna do 
evropských struktur z této oblasti jako např. Evropská kulturní nadace či Network Evropských nadací.

Celkový rozpočet na roky 2005-2010 je 125,4 mil. €. Spolufinancování je podmínkou získání podpory.

Cíle:

Posílit občanský, kulturní i ekonomický rozvoj na místní i evropské úrovni. 

Financované aktivity: 
• Vědecké výzkumy

 Podpora základních výzkumů a popularizace vědy, využití nových technologií, zejména v oblasti biomedicíny.

• Ekonomické a právní výzkumy

 Evropská integrace, globalizace a lidská práva, studie o městech a městských systémech, zakládání neziskových organizací.

• Vzdělávání

 Univerzitní výzkumy a školení, zejména na doktorandském studiu, které jsou úzce spjaty s výzkumem, podpora škol, které 
se zapojily do procesu změny založeného na systému samosprávy.

• Umění

 Projekty uchovávající a posilující evropské kulturní dědictví a rozvíjející jeho sociální a ekonomický potenciál.

• Uchování a zhodnocení kulturního dědictví a životního prostředí

• Zdraví

 Optimalizace a reorganizace zdravotních služeb, výstavba a zlepšení vybavení nemocnic, odborná školení.

• Pomoc sociálně vyloučeným lidem a skupinám na okraji společnosti

 Posila a podpora aktivit zaměřených na vyloučení obtíží, kterými trpí tato část populace.

Regiony financování: EU, kandidátské země, EHP, švýcarsko

Webová stránka: http://www.compagnia.torino.it/

Kontakt: laura.fornara@compagnia.torino.it 
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 Programy a nástroje vnějších vztahů EU 4. 

 Směrem k nové finanční perspektivě 2007-20134.1 

Vnější působení EU zůstane jednou z priorit i v rámci nové finanční perspektivy stanovující rámec pro alokaci prostředků v letech 
2007-2013. Evropská komise v dokumentu „Budování naší společné budoucnosti“ řadí imperativ Evropy jako silného globální-
ho aktéra mezi své tři klíčové priority (vedle udržitelného rozvoje EU a konceptu evropského občanství).

Ve shodě s principem koncentrace zdrojů na několik málo hlavních iniciativ definovala Evropská komise pro oblast vnějších 
vztahů tři klíčové cíle: EU a její politika sousedství, EU jako partner pro udržitelný rozvoj a EU jako globální hráč. V nové finanční 
perspektivě došlo k radikálnímu snížení počtu nástrojů používaných v oblasti vnějších vztahů z více než 100 na 9 níže uvedených 
(uvedeny jsou i známé finanční alokace na období 2007-2013):

5 horizontálních programů: 

Nástroj pro stabilitu - 2,062 mld. • € 

Nástroj pro demokracii a lidská práva - 1,104 mld. • €

Nástroj pro makroekonomickou pomoc• 

Nástroj pro humanitární pomoc• 

Nástroj pro jadernou bezpečnost - 524 mil. • € 

a 4 geografické programy: 

Integrovaný nástroj pro předvstupní pomoc (IPA) - 11,468 mld. • €

Nástroj evropského sousedství a partnerství (ENPI) - 11,181 mld. • €

Nástroj pro rozvojovou spolupráci (DCI) - 16,897 mld. • €

Nástroj spolupráce s průmyslovými zeměmi (IC) - 172 mil. • € 
 

 Programy pod lupou - horizontální nástroje 4.2 

Nástroj pro stabilitu (IS)           4.2.1 
Využití pro NNO:  

Cílem tohoto nástroje je rychlá, ucelená a pružná reakce na krize ve třetích zemích, pokud není možná pomoc v rámci jednoho 
z dalších nástrojů vnějších spolupráce.  Nástroj IS by měl také napomoci spolupráci EU se třetími zeměmi v případech globálních 
nebo přeshraničních hrozeb ovlivňujících bezpečnost občanů (terorismus, šíření zbraní hromadného ničení, praní špinavých 
peněz apod.).

Nástroj IS se dělí na krátkodobá krizová opatření a dlouhodobé programy a měl by také přispět k budování kapacit mezinárod-
ních a regionálních organizací pro dosažení a udržování míru. V rámci nástroje IS nesmí být financována opatření přímo spojená 
s válečnými výdaji (nákupy zbraní a munice, vojenský výcvik apod.).

Celkový rozpočet tohoto nástroje na roky 2007-2013 je 2,062 mld. €.

Priority:

Podpora Evropské komunity v realizaci EU strategie proti šíření zbraní hromadného ničení. 

Působit proti globálním a nadnárodním hrozbám. 

Budování kapacit pro efektivní reakce na krizové situace. 

Webová stránka: 
http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/stability-instrument/index_en.htm

Kontakt: federico.birocchi@ec.europa.eu 
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Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva  4.2.2 
 (EIDHR - European Instrument for Democracy and Human Rights)        

Využití pro NNO:  
Tento nástroj byl navržen jako komplementární k ostatním programům EU v této oblasti, přestože téma ochrany demokracie  
a lidských práv je stále více zdůrazňované. Podoba tohoto nástroje je značně variabilní - od finanční a technické asistence až po 
tématickou a geografickou spolupráci. Poměrně časté výzvy jsou vyhlašovány průběžně.

Na rozpočtovou linku 19.04.02, ze které plynou výdaje na náklady spojené s realizací projektů tohoto programu, bylo pro roky 
2007-2013 vyhrazeno 1,104 mld. €.

Nástroj EIDHR financuje mikroprojekty, jejichž celkové náklady dosahují až 100.000 €. Jsou administrativně spravovány delega-
cemi EC přímo v zemích realizace. Dotace pokrývá 80 - 90 % nákladů projektu.

Cíle: 

Posílit dodržování lidských práv a základních svobod v zemích a regionech, kde jsou nejvíce ohroženy. 

Posílit roli občanské společnosti v propagaci lidských práv, demokratických reforem, hladkého usmíření znesvářených  
skupin, politických stran a vládní reprezentace.

Podpořit aktivity v oblasti lidských práv, které jsou v souladu s prioritami EU, jako např. podpora činnosti ochránců lid- 
ských práv či řešení otázek trestu smrti, mučení a dětí v ozbrojených konfliktech.

Podpora a posílení národních a regionálních struktur zabývajících se ochranou lidských práv, spravedlností, vládou zá- 
kona a podporou demokracie.

Podpora důvěry a zvyšování spolehlivosti a transparentnosti demokratických volebních procesů, zejména pomocí pozo- 
rování voleb.

Oprávnění žadatelé:
Organizace občanské společnosti, networky na národní, regionální i mezinárodní úrovni, veřejné i soukromé neziskové organi-
zace, mezivládní a regionální vládní organizace, jednotlivci v případě, že je nutné dosáhnout cílů programu

Webová stránka: http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/index_en.htm

Kontakt:
Alan Dranic, Unit 4: Central management of thematic budget lines, EuropeAid Cooperation Office, 
alan.dreanic@ec.europa.eu  

Nástroj pro makroekonomickou pomoc (Instrument for Macroeconomic Assistance)  4.2.3 
                            Využití pro NNO:  
Tento nástroj je zřízen na podporu strukturálních reforem a výkyvů státního rozpočtu země příjemce. Podporuje spolupráci mezi 
vyspělými zeměmi. Spolu s nástrojem pro humanitární pomoc zůstává tento nástroj v nezměněné podobě z minulé finanční 
perspektivy.

Nástroj pro humanitární pomoc     4.2.4 
Využití pro NNO:  

Tento nástroj má za cíl zajistit finanční zdroje na humanitární pomoc obětem konfliktů a přírodních katastrof a na vyrovnávání 
se s jejich následky. Společně s nástrojem pro makroekonomickou pomoc zůstává tento nástroj v nezměněné podobě z minulé 
finanční perspektivy. Prostředky na tento nástroj pocházejí z ECHO, tedy GŘ pro humanitární pomoc. Evropská komise věnuje 
pozornost tzv. „opomíjeným krizím“, čímž nazývají místa, kde humanitární pomoc je stále velmi žádaná, ale kvůli přehlížení 
ze stran médií je pozornost donorů velmi nízká. Takovými regiony a tématy pro rok 2007 jsou např. uprchlíci z oblasti Sahwari 
v Alžírsku, Čečensko, konflikt odtržení v Jammu a Kašmíru, Bhútánští uprchlíci v Nepálu a vzpoura Maoistů, konflikt v Barmě/
Myanmaru, lidé postižení konfliktem v Kolumbii a další.

Oprávnění žadatelé: členské i nečlenské země EU, NNO nakontrahované ECHO, výjimečně i ostatní.

Rozhodnutí o financování v oblasti humanitární pomoci jsou přijímána v průběhu celého roku na základě hodnocení potřeb  
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a konkrétních návrhů partnerů. Evropská komise má širokou škálu nástrojů, které jí umožňují flexibilní přístup k různým typům 
humanitární krize.

Nástroje: 

Globální plán: přestavuje celkový strategický rámec pro akci v konkrétní zemi nebo regionu. Většinou se jedná o případy  
následků dlouhotrvajících válečných konfliktů.

Individuální rozhodnutí: jsou přijímána v případě vzniku nové krize, jejíž řešení není součástí globálních plánů. 

Primární krizové rozhodnutí: nástroj, který se používá jako reakce na náhlé krize ve velice krátkém časovém období (do  
72 hodin).

Kontakt:
Simon HORNER, Unit A5: Information and Communication, DG ECHO
simon.horner@ec.europa.eu 
 

Nástroj pro jadernou bezpečnost        4.2.5 
Využití pro NNO:  

Nástroj je pokračovatelem programu pro jadernou bezpečnost, vznikl jako bezprostřední reakce na havárii v Černobylu v roce 
1986. Nahrazuje programy, které byly v minulé perspektivě financované v rámci programu TACIS, což je zkratka ukončeného 
programu pro země bývalého Sovětského svazu - Technical Assistance for Commonwealth of Indepent States. 

Na období nové finanční perspektivy 2007-2013 bylo na účely nástroje pro jadernou bezpečnost vyhrazeno 524 mil. €.
 
Oprávnění žadatelé: partnerské země, regiony a jejich instituce a decentralizované subjekty v partnerských zemích, mezi-
národní a regionální organizace, včetně OSN agencií, rozvojové banky, výzkumná centra EU a EU agentury, ale též veřejné a 
polostátní organizace, místní samosprávy a konsorcia, soukromé firmy a společnosti a další. 

Regiony financování: státy zahrnuté do ukončeného programu TACIS - Arménie, ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Kazachs-
tán, Kyrgyzstán, Moldávie, Tádžikistán, Turkmenistán, Ukrajina, Uzbekistán

Webová stránka:
http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/nuclear-safety/index_en.htm

Kontakt:
Jean-Paul Joulia, Joulia@ec.europa.cz
nebo Philippe Servais, Philippe.servais@ec.europa.eu 
 

Programy pod lupou - geografické nástroje 4.3 

Integrovaný nástroj pro předvstupní pomoc  4.3.1 
 (IPA - Instrument for Pre-Accession Assistance)            

Využití pro NNO:  
Nový účelově zaměřený nástroj předvstupní pomoci vstoupil v platnost 1. ledna 2007 a spojil veškerou předvstupní podporu, 
která byla dříve realizována v rámci několika nástrojů (PHARE, ISPA, SAPARD, CARDS a předvstupní nástroj pro Turecko).

Smyslem tohoto nového nástroje je budování kapacit institucí, regionální a přeshraniční spolupráce, regionální rozvoj, rozvoj 
venkova a rozvoj lidských zdrojů.

Regiony financování: kandidátské země (Turecko, Makedonie, Chorvatsko) a země se statusem potenciálních kandidátských 
zemí (Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá hora, a Srbsko včetně Kosova spravovaného na základě rezoluce Rady bezpečnosti 
OSN 1244).
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Priority: 

Pomoc při přeměně a budování kapacit institucí. 

Přeshraniční spolupráce. 

Regionální rozvoj. 

Rozvoj lidských zdrojů. 

Rozvoj venkova. 

Objem finančních prostředků na jednotlivé priority se liší v letech podle jednotlivých zemí, přesné informace naleznete ve 
víceletém finančním přehledu (na str. 5 a 6):
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/countries/ipa_miff_081106_en.pdf

Webová stránka: http://ec.europa.eu/enlargement/financial_assistance/ipa/index_en.htm 
 

Nástroj evropského sousedství a partnerství  4.3.2 
 (European Neighbourhood Policy Instrument - ENPI)                          

Využití pro NNO:  
Evropský nástroj sousedství a partnerství (ENPI) se zaměřuje na země, které spadají do Evropské politiky sousedství - tedy ty 
země, u nichž se nepočítá se členstvím v Evropské unii, a na Rusko, s nímž EU rozvíjí tzv. „strategické partnerství“. Tento pro-
gram má za cíl posilování spolupráce se všemi sousedícími státy EU tak, aby byl vytvořen prostor společné prosperity a dobrého 
sousedství. Nástroj ENPI nahradí nástroje TACIS, MEDA a řadu tematických programů.

Celkový rozpočet na roky 2007-2013 bude 14,3 mld. €. Maximální míra krytí jednotlivých projektů ze strany Evropské komise 
je 75 %.

Priority: 

Posílit politický dialog, porozumění mezi kulturami a lidmi. 

Posílit národní instituce a orgány, které jsou zodpovědné za vypracování a efektivní realizaci národních politik. 

Podpora ochrany životního prostředí a řízení přírodních zdrojů. 

Politiky zaměřené na snižování chudoby, zdraví, vzdělání a ochranu lidských práv. 

Politiky podporující sociální rozvoj a rovnost pohlaví, zaměstnanost a sociální ochranu. 

Podpora spolupráce mezi členskými státy a partnerskými zeměmi v oblasti vyššího vzdělání, mobility učitelů, výzkumu  
a studentů.

Priority budou realizovány pomocí tří typů programů:

Programy určené státům a regionům, které jsou založeny na národních či regionálních strategických plánech schvále- 
ných Evropskou komisí.

Tématické programy zaměřující se na jeden nebo více problémů partnerských zemí. 

Přeshraniční programy spolupráce mezi sousedními regiony, realizované minimálně v jedné členské a partnerské zemi. 

Regiony financování: země jižního a východního Středomoří (Alžírsko, Egypt, Libye, Maroko, Tunisko, Izrael, Jordánsko, 
Libanon, Sýrie, Palestinská nezávislá území), země jižního Kavkazu (Arménie, ázerbájdžán a Gruzie) a země Východní Evropy 
(Bělorusko, Moldávie, Ukrajina, Rusko).

Webová stránka: http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Kontakt:  enp-info@ec.europa.eu 
 

Nástroj spolupráce s průmyslovými zeměmi (IC)              4.3.3 
Využití pro NNO:  

Tento nástroj pokrývá širokou škálu spolupráce dle příslušných politických prohlášení. Spolupráce s USA zahrnuje např. bu-
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dování transatlantické agendy. Spolupráce s Japonskem řeší opatření zaměřená na zlepšení znalosti japonského trhu (např. 
exekutivní vzdělávací program určený pro vytvoření skupiny evropských zástupců, kteří budou schopni komunikovat a působit 
v japonském obchodním prostředí).

Tento nástroj se obecně obvykle zaměřuje na výzkum a inovaci, ochranu životního prostředí, sociální otázky apod. Celkový 
rozpočet na 2007-2013 je 172 mil. €.

Cíle:

Podpořit projekty a obecně vztahy založené na úzké spolupráci, ekonomickém partnerství, studijních výměnách a po- 
rozumění.

Posílit politický dialog, šíření odborných znalostí mezi politickými, ekonomickými a sociálními partnery i občanskou spo- 
lečností a místními samosprávami.

Posílit lepší porozumění EU - jejích institucí, politik, pozic ke globálním problémům a ekonomickému a politickému  
procesu.

Pozitivně ovlivnit vnímání jednotlivce, veřejných i soukromých organizací v partnerských zemích, a podnítit větší zapojení  
v EU a jejich mezinárodních cílech.

Priority:

Veřejná diplomacie - upevnění a rozšíření působení EU center ve stávajících i nových partnerských zemích. 

Podpora ekonomického partnerství a obchodní spolupráce. 

Vztahy mezi lidmi (people-to-people links) - uzavření nových bilaterálních dohod o spolupráci na poli vzdělání. 

Aktivity podporující dialog zejména s občanskou společností a jinými subjekty jako podnikatelské subjekty, spotřebitelé,  
ochránci životního prostředí, zástupci medií atd.

„Přesah“ pomocí cílených aktivit v partnerských zemích, které budou sloužit k informování veřejnosti o současných i  
budoucích tématech EU.

Regiony financování: Austrálie, Bahrain, Brunei, Kanada, Hong Kong, Japonsko, Jižní Korea, Taiwan, Macao, Nový Zéland, 
Kuvajt, Katar, Singapur, Spojené Arabské Emiráty, USA.

Webová stránka: http://ec.europa.eu/external_relations/consultations/tpic/index.htm 
 

Nástroj pro rozvojovou spolupráci (Development Cooperation Instrument - DCI)                    4.3.4 
Využití pro NNO:  

Tento nástroj je určen k realizaci politiky rozvojové spolupráce, jejíž cílem je dosáhnout omezení chudoby, udržitelný hospodář-
ský a sociální rozvoj a hladkou a postupnou integraci rozvojových zemí do světového hospodářství. Týká se zemí, které nejsou 
členskými státy EU a na které se nevztahují nástroje IPA, ENPI a nespadají ani pod EDF. Tento nástroj je zdrojem financování 
Country Strategy Papers a National Indicative Programs těch zemí, které nejsou pokryty dříve vyjmenovanými nástroji. Celkem 
se jedná o 48 států z Latinské Ameriky, Střední Asie, Blízkého Východu a Jižní Afriky. Veškeré zdroje tohoto programu jsou sou-
částí Oficiální rozvojové pomoci (ODA).

Tento nástroj je v prioritním zájmu NNO, protože v jeho rámci se subjektům občanské společnosti nabízejí hlavní možnosti zís-
kání finančních prostředků na rozvojové projekty.

Nástroj DCI zahrnuje tři komponenty:

Podpora 47 rozvojových zemí v Jižní Americe, Asii a Středním Východě (pouze země nepokryté nástrojem ENPI nebo  
EDF).

Podpora restrukturalizace cukerního průmyslu v 18 zemích AKT. 

a  5 tématických programů, které jsou přístupné už i zemím AKT: 

Investice do lidí (Investing in People); 

Životní prostředí a udržitelné řízení přírodních zdrojů (Programme on Environment, Sustainable Management of  
Natural Resources, including Energy in Developing Countries);
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Nestátní aktéři a místní správa v rozvoji (Non State Autor and Local Authorities in Development); 

Zabezpečení potravin (Food Security); 

Migrace a azyl (Migration and Asylum). 

a 5 geografických programů:

 Asie 

 Střední Asie 

 Latinská Amerika 

 Střední Východ 

 Jihoafrická republika 

Samotná implementace nástroje DCI se řídí podle dvou dokumentů:

Pravidla a procedury:• 
http://ec.europa.eu/europeaid/tender/gestion/final_annexe_en.pdf

Dokument vysvětluje základní principy implementace akcí realizovaných v rámci tohoto programu.

Praktický průvodce ke smluvním procedurám vnějších vztahů EK:• 
http://ec.europa.eu/europeaid/tender/practical_guide_2006/documents/new_prag_en_final.pdf

Cílem dokumentu je podat žadatelům veškeré nezbytné informace potřebné k úspěšné žádosti o zakázku či grant a to od 
prvního do posledního kroku. Text bere v potaz jak variantu realizace v systému centralizace tak v systému decentralizace vnější 
spolupráce.

Seznam adres jednotlivých delegací EK je dostupný na následující adrese: http://ec.europa.eu/external_relations/dele-
gations/intro/web.htm

Přehled relevantních informací o rozvojových programech EU je dostupný na adrese:
http://www.euroresources.org/guide_to_population_assistance/european_community/dci_1.html 
 

Nestátní aktéři a místní správa v rozvoji  4.3.4.1 
 (Non-State Actors and local Authorities / NSA-lA) 
                      Využití pro NNO:  
Tento nový tématický program je ve finančním rámci 2007-2013 pokračovatelem programů „NNO - spolufinancování“ a „De-
centralizovaná spolupráce“ z minulého programovacího období a je zaměřen na podporu akcí menšího rozsahu, které jsou 
navrhované nebo realizované organizacemi občanské společnosti nebo místními úřady v  partnerských zemích a Evropě.

Předpokládaný rozpočet na jednotlivé roky se postupně zvyšuje a to od roku 2007/2008 z částky 207 mil. € na 224 mil. € v roce 
2010. Z celkové částky 903,316 mil. € vyhrazené na první etapu v letech 2007-2010 bude 85 % určeno pro občanskou společ-
nost v Evropě a partnerských zemích, 15 % je vyhrazeno pro místní správu. Co se tématického rozdělení zdrojů týče, přibližně 
82 % z těchto zdrojů je určeno pro projekty v rozvojových zemích (priorita 1), 14 % na projekty v EU a v přistupujících zemích 
a 2 % na networking.

Program má následující priority a cíle:

1. priorita:
Podpora aktivit subjektů občanské společnosti v partnerských zemích, která přispěje ke snížení chudoby a udržitelnému rozvoji. 
Tato priorita se realizuje na dvou úrovních:

Místní intervence• : akce uskutečněné pouze v jedné z 68 partnerských prioritních zemí. Seznam těchto zemí i s finanční-
mi alokacemi prvního ročního plánu naleznete v příloze manuálu.

Výběrová řízení budou převážně vyhlašovat místně příslušné delegace EK, které budou také dohlížet na realizaci   
projektu. Ve výjimečných případech mohou být projekty řízeny centrálně z Bruselu. Celkový objem prostředků na 
období 2007-2008 je 109 mil. €, míra podpory jednotlivých projektů je 90 % v případě žadatelských organizací 
z partnerských zemí a 75 % pro organizace v EU, rozsah grantů je od 20.000 € do 1 mil. €.

Intervence na globální, multilaterální úrovni: akce v prioritních zemích a dalších nejméně rozvinutých zemích (Least De-• 
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veloped Countries) a zemích s nejnižším příjmem (Low Income Countries - LIC).

Tyto akce musí obsahovat spolupráci minimálně dvou zemí, projekty budou řízeny z Bruselu. Celkový objem pro-  
středků na období 2007/2008 je 65 mil. €, míra podpory projektů podávaných v rámci tohoto programu je 90 % 
v případě žadatelské organizace z partnerských zemí, 75 % pro organizace v EU. Rozsah grantů je od 500.000 do 4 
mil. € (což patrně bude hlavní limitující faktor pro zapojení českých NNO). V případě projektů v LDC a LIC se podpora 
pohybuje mezi 20.000 € a 1 mil. €.

Tématické a geografické priority obou druhů intervencí:

Intervenovat v LDCs a LIC definovaných podle kritérií OECD. 

Provádět operace zaměřené na pomoc nejvíce znevýhodněným a zranitelným skupinám v rozvojových zemích. 

Podpora a budování kapacit místních rozvojových struktur. 

Operace vedoucí k obnově země a rozvojové aktivity, jejichž potřebu vyvolaly přírodní či lidmi způsobené katastrofy. 

První centrální Call for Proposal pro 1. prioritu tohoto programu byl již vyhlášen, uzávěrka pro podání  předběžných návrhů pro-
jektů (Concept Notes) bude 11.2.2008. V rámci této výzvy jsou u místních intervencí zahrnuty pouze vybrané země, u ostatních 
budou výzvy vyhlašovány přímo Delegacemi EK.

2. priorita:
Podpora aktivních subjektů občanské společnosti v Evropě a v přistupujících zemích - osvěta, šíření povědomí a rozvojové vzdě-
lávání. Objem rozpočtové linky 21.02.03, která bude pokrývat náklady projektů této priority v období 2007-2008, činí 30 mil. €. 
Jedna organizace žádající o finanční podporu může získat financování v rozmezí 100.000 € až 1 mil. €. Maximální míra financo-
vání projektu ze strany EK je 75 %. Ve výjimečných případech, kdy projekty budou podané organizacemi z 12 nových členských 
zemí EU, může krytí ze strany EK dosahovat až 90 % rozpočtu a celkové minimální náklady projektu mohou být pouze 25.000 
€. Předpokládaná doba trvání projektů by neměla být kratší než 12 měsíců a neměla by přesáhnout 3 roky.

Cíle:

Aktivně zapojit Evropskou občanskou společnost do formulování strategií a politik, které povedou ke snížení světové  
chudoby.

Financované aktivity:

Projekty - specifické aktivity s cíly dosažitelnými v krátkodobém či střednědobém horizontu, v závislosti na rozsahu  
projektu.

Pracovní programy - programy s jasně definovanými cíly a strategiemi. Mohou být spíše zaměřeny na procesy a to tako- 
vé, které budou pokračovat i po ukončení financování programu.

Budování kapacit - aktivity, jež posilují kapacity malých neziskových organizací v rámci zvyšování povědomí a osvěty. 

Akce pořádané v rámci jednotlivých skupin aktivit se musí uskutečnit v jedné z členských zemí EU. Některé aktivity je též možné 
realizovat v rozvojových zemích a to za předpokladu, že to přímo přispěje ke zvýšení povědomí jak v zemi EU tak v zemi reali-
zace.

První Call for Proposal pro 2. prioritu tohoto programu byl již vyhlášen, uzávěrka této výzvy bude 19.2.2008.

3. priorita:
Networking v Evropě - posílení koordinace a komunikace mezi nestátními aktéry a místními orgány v EU a přistupujících zemích. 
Celkový objem prostředků na rok 2007-2008 je 4 mil. €, míra podpory projektů je 75 % (v případě organizací z nových člen-
ských zemí EU až 90 %), rozsah grantů je od 100.000 € do 1,5 mil. €. Doba trvání projektů podaných v rámci této priority by 
se měla pohybovat mezi 10 a 36 měsíci.

Kromě toho je na období 2007-2008 vyčleněna částka 1,072 mil. € na přímé granty (průřez priorit 2 a 3), ze kterých je dotována 
evropská nevládní konfederace CONCORD a „prezidentské“ projekty národních platforem NNO.

Oficiální stránka programu:
http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/civil-society/index_en.htm
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Databáze PADOR:
Evropská komise postupně zavádí nový systém přihlašování projektů do jednotlivých výzev - PADOR (Potential Applicant Data 
On-line Registration), který by měl v budoucnu usnadnit proces přihlašování a to uložením základních informací a potřebných 
dokumentů o žádající NNO do centrální databáze. Počítá se, že v roce 2008 bude systém podávání projektů přes registraci PA-
DOR povinný pro rostoucí počet výzev, proto na něj upozorňujeme, aby se mohly české NNO na registraci včas připravit. V pří-
padě dalších dotazů spojených s fungováním tohoto systému se obraťte na: europeaid-on-line-registration-hd@ec.europa.eu. 
 

Zabezpečení potravin (Food Security)               4.3.4.2 
Využití pro NNO:  

Tento tématický program ve finanční perspektivě 2007-2013 nahrazuje rozpočtové linky v minulosti se nazývající „Potravinová 
pomoc“, „Rehabilitace“ a „Rozvoj“.

Oprávnění žadatelé jsou místní a regionální samospráva, vlády, agentury, komory, rozvojové NNO, univerzity a asociace, velká 
část prostředků však bude patrně distribuována prostřednictvím mezinárodních organizací.

Cíle:

Zlepšit efektivnost politiky EU zabezpečení potravin, zejména s ohledem na potřeby nejzranitelnější cílové skupiny. 

Podpořit šíření mezinárodního veřejného zboží, které přímo přispívá k zabezpečení potravin. 

Omezit situace nezabezpečení potravin v zemích s nefungující vládou i neexistujícím rámcovým programem. 

Celkový rozpočet na roky 2007-2010 je 925 mil. € a je rozdělen do několika priorit:

Podpora dovozu mezinárodního veřejného zboží, jež přispívá k zabezpečení potravin (ZP), výzkum a technologie: 233,1  
mil. €.

Propojení informačních toků a rozhodovacích procesů, které by zlepšily strategie pro ZP: 65 mil.  €.

Využití potenciálu vnitrozemského a regionálního přístupu ke zlepšení v oblasti ZP: 135 mil.  € (Afrika 100 mil. €, Asie 
20 mil. €, Latinská Amerika 15 mil. €).

Zaměření na problematickou situaci tranzitních a křehkých států: 267,4 mil.  €.

Podpora inovací v oblasti ZP: 159 mil.  €.

Podpora prosazování a pokroku agendy ZP: 8 mil.  €.

Další, administrativní a podpůrné výdaje: 38,3 mil.  €, rezervy: 18,9 mil. €.

Regiony financování: EU, kandidátské země, AKT a ostatní rozvojové země

Webová stránka: http://ec.europa.eu/europeaid/projects/foodsec/ngo_en.htm

Kontakt: malin.stawe@ec.europa.eu 
 

Investice do lidí (Investing in People) 4.3.4.3                 
Využití pro NNO:  

Tento tématický program sdružuje rozpočtové linky pro programy „AIDS, malárie, tuberkulóza“, „Pohlavní a reprodukční zdraví 
a práva“, „gender“.

Cíle:

Podpořit inovativní opatření a technickou spolupráci mezi regiony v 6 klíčových oblastech pro lidský a sociální rozvoj:  
zdraví, vzdělanost a schopnosti, děti a mladiství, sociální soudržnost a zaměstnanost, gender a kultura.

Priority (s alokací finančních prostředků na období 2007-2008):

Kvalitní zdraví pro všechny (62 mil.  €).

Vzdělání, znalosti, dovednosti (22 mil.  €).

Gender - rovnost mužů a žen (13,4 mil.  €).
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Další aspekty rozvoje lidí (19,6 mil.  €):

-  sociální koheze, zaměstnanost a dobrá práce (7,3 mil. €);

-  ochrana dětí a mládeže (8 mil. €);

-  kultura (4,3 mil. €).

Celkový rozpočet na období 2007-2010 činí 1,060 mld. €, z toho na problematiku zdraví je vyčleněno 55 %, na sociální rozvoj 
a rozvoj obyvatel 21 %, na vzdělání 12 % a na gender 5 %.

Regiony financování: EU, AKT, kandidátské země, rozvojové země

Webová stránka: http://ec.europa.eu/europeaid/projects/health/poverty_en.htm#background

Kontakt: christine.pierrand-bouton@ec.europa.eu 
 

životní prostředí a přírodní zdroje  4.3.4.4 
 (Environment and Management of Natural Resources including Energy)   

Využití pro NNO:  
Tento nový tématický program nahrazuje několik programů předešlé finanční perspektivy z oblasti ochrany životního prostředí: 
„Tropické pralesy a životní prostředí“, „LIFE - třetí země“, „IEE - COOPENER“. Program je založen na geografických nástro-
jích DCI a ENPI. V rozpočtové lince 210205, která je vyhrazena pro tento program, je na roky 2007-2010 vyčleněna částka  
469,7 mil. € včetně 85,5 mil. €, které jsou věnované na programy zabývající se změnami klimatu a obnovitelným zdrojům.

Cíle: 

Napomoci rozvojovým zemím dosáhnout 7. Miléniového rozvojového cíle poskytnutím vhodných nástrojů, příkladů  
nejlepší praxe a inovativními metodami.

Zlepšit management přírodních zdrojů, včetně energie napříč vnější pomocí EU. 

Posílit koherenci Evropských politik, které ovlivňují globální životní prostředí a bezpečné dodávky energie. 

Podpořit udržitelný rozvoj i v partnerských zemích a regionech. 

Priority: 

Podpora 7. MDG - zajistit udržitelný stav životního prostředí (2,7 mil.  €).

Podpora implementace iniciativ EU a mezinárodních závazků (32,9 mil.  €).

Zvyšování kvalifikace pro integraci a koherenci (354.000  €).

Posílení dozoru nad ochranou životního prostředí a vedoucího postavení EU (5,5 mil.  €).

Podpora alternativ udržitelné energie v partnerských zemích a regionech (32,9 mil.  €).

Budování kapacit v oblasti ochrany životního prostředí v rozvojových zemích. 

Podpora aktérů občanské společnosti a platforem. 

Monitoring a vyhodnocování dat o ochraně životního prostředí. 

Změna klimatu, biodiversita, dezertifikace, lesy a jejich nezákonné kácení, rybolov. 

Vhodné zacházení s chemikáliemi a odpady. 

Udržitelná výroba a spotřeba. 

Regiony financování: EU, AKT, kandidátské země, rozvojové země

Webová stránka: http://ec.europa.eu/europeaid/projects/forests/index_en.htm

Kontakt: frank.jacobs@ec.europa.eu
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Migrace a azyl (Migration and Asylum)       4.3.4.5 
Využití pro NNO:  

Tento tématický program nahrazuje program AENAS a je definován v rámci nástroje rozvojové spolupráce DCI a nástroje ENPI. 
Tento nový program nezahrnuje do svého pole působnosti přistupující země. Na rozpočtovou linku 190203, ze které budou 
hrazeny výdaje na tento program, je na roky 2007-2013 určeno 380 mil. €, maximální krytí jednotlivých programů zatím není 
stanoveno.

Cíle: 

Posílit vazby mezi migrací a rozvojem. 

Prosazovat dobře řízenou migraci za prací. 

Bojovat s nelegální migrací, usnadnit nové vpuštění nelegálních migrantů. 

Ochraňovat migrující před zneužíváním a vyloučením a omezit obchod s lidmi. 

Podporovat azyl, mezinárodní ochranu a ochranu lidí bez státní příslušnosti. 

Financované aktivity:

Zvýšení přínosů diaspory k socio-ekonomickému rozvoji země původu. 

Omezování odlivu mozků a zvýšení jen dočasného stěhování odborníků. 

Zlepšování finančních transferů migrujících pracovníků (remitence). 

šíření informací o právním rámci vstupu a pobytu obyvatel třetích zemí na území EU a dále o migraci za prací a pracov- 
ních příležitostech a potřebách v EU.

Boj s pašeráctvím a obchodováním s lidmi. 

šíření informací o nebezpečí nelegální imigrace a pomoc třetím zemím s jejím řízením. 

Pomoc třetím zemím při tvorbě právních rámců pro otázku migrace. 

Pro rok 2008 budou vypsané výzvy v celkové částce 33 mil. € v následujících regionech:

Migrační proudy z jihu (14 mil. • €);

Migrační proudy z východu (11 mil. • €);

Migrační proudy z Blízkého Východu a zemí Perského zálivu (0 • €);

Migrační proudy z jižní a východní Asie a Tichomoří (4 mil. • €);

Migrační proudy z Latinské Ameriky a Pacifiku (4 mil. • €).

Součástí tohoto programu jsou i Globální a multiregionální iniciativy, které obsahují dvě prioritní osy:

Migrace a rozvoj (zaštiťuje UNDP); 

Azyl a ochrana uprchlíků (zaštiťuje Vysoký komisař OSN pro uprchlíky). 

Regiony financování: EU, celý svět

Webová stránka: http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-social-development/migration/index_en.htm

Kontakt: sergio.pagliarulo@ec.europa.eu 
 

Příklady specifických programů4.4 

V této kapitole se seznámíte s dalšími možnostmi financování rozvojových projektů realizovaných s partnerskými organizacemi 
ze zemí všech rozvojových kontinentů. Struktura informací je podobná jako v předcházejících kapitolách. Doplněny jsou rovněž 
příklady soukromé nadace a soukromého fondu.
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Podpora akcím zaměřeným na reprodukční a sexuální zdraví a práva v RZ  4.4.1 
 (Aid for Policies and Action on Reproductive and Sexual Health and Rights  
 in Developing Countries)          

Využití pro NNO:  
Rozpočtová linka 21.02.07.03, pod kterou spadá tento program, je součástí finančních prostředků vyhrazených k účelům pro-
gramu „Investice do lidských zdrojů“. Program je otevřen NNO, mezinárodním organizacím, výzkumným centrům, soukromým 
společnostem a finančním institucím, které jsou zapojeny do neziskových projektů a sídlí buď v jedné zemi příjemce nebo stá-
tech EU. Částka udělená jednomu projektu se pohybuje mezi 1 a 2,5 mil. €, maximální podíl krytí představuje 90 % celkových 
uznatelných nákladů.

Cíle:

Zabezpečit práva žen, mužů a dospívajících v oblasti reprodukčního a sexuálního zdraví. 

Umožnit ženám, mužům a dospívajícím přístup k všeobecné, bezpečné a spolehlivé zdravotní péči, vzdělání a informa- 
cím, včetně informací týkajících se různých metod plánování rodičovství.

Snížit úmrtnost žen a nemocnost populace, zejména v těch zemích a regionech, kde je míra těchto ukazatelů nejvyšší. 

Financované aktivity: 

Podpora metod a akcí zavádějících alespoň základní zdravotní služby a posilujících kapacity odpovědných poskytovatelů  
těchto služeb.

Zajištění lepšího přístupu ke kvalitním zdravotnickým službám v této oblasti, zejména k antikoncepčním metodám, in- 
formacím o pohlavně přenosných chorobách, včetně HIV/AIDS.

Edukativní programy pro mladistvé i dospělou populaci, spojené s tématikou plánovaného rodičovství, sexuálně přenos- 
ných nemocí a dopadů HIV/AIDS na partnerský život.

Boj se škodlivými zvyklostmi ovlivňujícími pohlavní a reprodukční zdraví žen, mladistvých a dětí, jako ženská obřízka,  
pohlavní zneužívání a sňatky v dětském věku.

Zajištění efektivní a pohotové poporodní péče. 

Omezení nebezpečných způsobů potratů snížením počtu nechtěných těhotenství pomocí informování o metodách  
plánovaného rodičovství.

Regiony financování: EU, AKT, kandidátské země, rozvojové země

Webová stránka: http://ec.europa.eu/europeaid/projects/health/index_en.htm

Kontakt: Christine.pierrard-bouton@ec.europa.eu
 

Pomoc vykořeněným lidem (Aid to Uprooted People)     4.4.2 
Využití pro NNO:  

Rozpočtová linka 19.10.03, pod kterou spadá tento program, je součástí finančních prostředků vyhrazených nástroji „Stabilita“. 
Tento program je v příslušných zemích realizován delegacemi Evropské komise v rámci decentralizačního procesu vnější pomoci 
EU. Roční rozpočet programu činí 26 mil. €. Jednotlivé projekty mohou získat financování dosahující maximálně 2 mil. €, maxi-
mální krytí nákladů je 80 %, přičemž financování může pokrývat i výdaje spojené s nákupem nemovitostí.

Cíle:

Vykonávat dlouhodobé aktivity vedoucí k soběstačnosti a integraci či reintegraci vykořeněných lidí (uprchlíci, vystěhova- 
ní, bývalí demobilizovaní vojáci…), kteří opustili svá obydlí a státy z důvodu nebezpečných životních podmínek.

Zlepšit životní podmínky v uprchlických táborech, zajistit možnost poskytování základních potřeb a základních služeb. 

Umožnit ekonomickou náhradu škod a újem. 

Zakořenit demokratické struktury a dodržování lidských práv v zemi návratu. 

Financované aktivity:

Zabezpečení potravin, zajištění soběstačnosti pěstováním zemědělské produkce, drobným farmařením či chovem ryb,  s
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založení systému poskytování mikrokreditů, zajištění základního a odborného vzdělávání a poskytování zdravotnických 
služeb uspokojující úrovně.

Napomáhání dobrovolnému návratu a usazení takto postižených lidí v zemích původu nebo zemích, které si sami zvolí. 

Snaha o provádění opatření předcházejících konfliktu v místech, kde je to možné, v ostatních alespoň úsilí o smíření  
znepřátelených stran.

Úsilí o zpětné nabytí majetku a vlastnických práv vykořeněných lidí a též o dodržování lidských práv této ohrožené sku- 
piny.

Zvláštní pozornost by měla být věnována nejvíce ohroženým skupinám - ženám a dětem. Projekty mohou zahrnovat aktivity 
jako technická pomoc, školení, poskytování dalších služeb, studie (jejich zadání by buď mělo vycházet z požadavků místních 
partnerů, nebo by jejich realizace měla zahrnovat spolupráci s místními konzultanty, nebo musí být alespoň umístěny v hosti-
telské zemi). Podané projekty musí být založeny na spolupráci minimálně dvou NNO, doba realizace se musí pohybovat mezi 
2 až 3 roky.

Regiony financování: v současné době tento program běží v následujících zemích - Afganistan, Bangladéš, Nepál, Barma/
Myanmar, Kolumbie, Indonésie, Filipíny, Thajsko, Srí Lanka.

Webová stránka: http://ec.europa.eu/external_relations/upp/intro/index.htm

Kontakt: valerie.ramet@ec.europa.eu

Asia PRO ECO II            4.4.3 
Využití pro NNO:  

Cíle a fungování tohoto programu na období 2007-2010 v současné době Evropská komise stále připravuje. Pro podrobné 
informace je tedy nutné pravidelně sledovat oficiální webovou stránku. V minulém finančním období byly priority tohoto pro-
gramu rozděleny do následujících oblastí:

Kvalita vzduchu / emise skleníkových plynů; 

Udržitelný rozvoj v oblasti energie; 

Management odpadních vod. 

Země, jejichž partnerství bylo vyžadováno v minulém období, byly: Afganistan, Bangladéš, Bhútán, Kambodža, Čína, Indie, 
Indonésie, Laos, Malajsie, Maledivy, Mongolsko, Myanmar, Severní Korea, Nepál, Pákistán, Filipíny, Srí Lanka, Thajsko a Viet-
nam.

Webová stránka:
http://ec.europa.eu/europeaid/projects/asia-pro-eco2/apply_proeco_phase2.htm

Boj a AIDS, malárií a tuberkulózou (Combating AIDS, Malaria and tuberculosis)                     4.4.4 
Využití pro NNO:  

Rozpočtová linka 21.02.07.02, pod kterou spadá tento program, je součástí finančních prostředků vyhrazených programu 
„Investice do lidských zdrojů“. Celkový roční rozpočet na tento program je 82,5 mil. €, maximální krytí dosahuje maximálně  
90 % uznatelných nákladů.

Cíle: 

Maximalizovat účinnost intervencí a služeb, které jsou poskytovány v rámci boje s přenosnými nemocemi. 

Snížit cenu léčiv. 

Podpořit výzkum těchto nemocí, včetně vakcinace a dalších inovativních přístupů. 

Financované aktivity (příklady z roku 2006):

Zlepšování účinnosti zdravotních opatření zaměřených na tři nejrozšířenější přenosné nemoci. 

Podpora lepšímu pochopení dopadů nemocí zapříčiněných chudobou na sociální a ekonomický rozvoj země. 
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Podpora veřejných investic a snah soukromých firem investovat do rozvoje a výzkumu nových léčiv a postupů. 

Financované aktivity mohou mít podobu technické pomoci, školení, dodávek zboží i práce, auditu, evaluace, monitorovací mise, 
transferu technologií a know-how apod.

Regiony financování: EU, AKT, kandidátské země, rozvojové země

Webová stránka: http://ec.europa.eu/europeaid/projects/health/poverty_en.htm

Kontakt: christine.pierrard-bouton@ec.europa.eu

DIPECHO - program přípravy ECHO na katastrofy (Disaster Preparedness ECHO) 4.4.5 
Využití pro NNO:  

Každý rok jsou z rozpočtové linky 23.02.02 vyčleněny na pomoc zemím Jižní a Jihovýchodní Asie, Jižní a Střední Ameriky a 
Karibiku prostředky na vyrovnání s následky způsobenými přírodními katastrofami. Každý region má vlastní roční akční plán. 
Celkový rozpočet na rok 2007 byl 19,5 mil. €, podpora jednotlivých projektů je maximálně 500.000 €, podíl krytí nepřesahuje 
85 % uznatelných nákladů.

Cíle: 

Chránit komunity, které jsou ohroženy přírodními katastrofami. 

Podnikat akce s dlouhodobým dopadem na blaho lidí a současně brát v úvahu stupeň jejich ekonomického rozvoje. 

Financované aktivity:

Uspořádání školení v místě potřeby pro manažery, místní techniky a personál s praktickými zkušenostmi. 

Posílení managementu institucí a organizací podílejících se na obnově zemí. 

Napomáhání místním organizacím uvést v chod levné ale účinné technologie chránící před katastrofami, systém včasné- 
ho varování, výuku  a osvětu o způsobech ochrany.

Zvýhodněny budou projekty, jež zahrnují spolupráci na všech úrovních vlády - místní, provinční, regionální, národní. NNO, které 
by se chtěly podílet na programu DIPECHO, musí mít s ECHO uzavřenou rámcovou smlouvu o partnerství (Framework Partner-
ship Agreement with the Humanitarian Aid Office) nebo o to alespoň usilovat.

Regiony financování: AKT, Latinská a Střední Amerika, Asie

Webová stránka: http://ec.europa.eu/echo/field/dipecho/index_en.htm

Kontakt: echo-info@ec.europa.eu
 

Evropská iniciativa pro vodu (European Water Initiative)4.4.6 
  Využití pro NNO:  

Tato iniciativa vznikla z podnětu EU v roce 2001 na Summitu udržitelného rozvoje v Johanesburgu k účelu dosažení 7. Miléni-
ového cíle „do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí bez dlouhodobého přístupu k nezávadné pitné vodě a základní hygie-
ně“. Je snaha vytvořit z iniciativy EUWI (European Water Initiative) jakýsi rozcestník, na který by navazovaly další akce spojené 
s vodou a hygienou, jako management vodních zdrojů, posílený vztah mezi veřejným a soukromým sektorem s ohledem na 
zajišťování vodních zdrojů, atd. EUWI také tvoří součást politického rámce „EU-AKT nástroj pro vodu“, který je financován 
z Evropského rozvojového fondu.

Financované aktivity: přestože EUWI je politická iniciativa, finanční zdroje na projekty jsou dostupné v rámci výzkumné  
a vědecké sekce v následujících oblastech:

Sběr, zpracování a šíření informací. 

Posílení využití vědeckých poznatků v řešení společenských problémů vyplývajících z nedodržení Miléniových rozvojo- 
vých cílů.
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Podpora výzkumu, který napomáhá snížení budoucích nebezpečí a rizik. 

Spolupráce s pracovními skupinami zástupců členských zemí EU a s dalšími aktéry a společné usilování o aplikaci vědec- 
kých poznatků v praxi ve prospěch MDGs.

Celkový roční rozpočet je 1 mld. €, krytí uznatelných nákladů se pohybuje mezi 50 a 100 % v závislosti na aktivitách projektu 
a právním statutu přijímajícího subjektu.

Regiony financování: EU, AKT, kandidátské země, EHP, švýcarsko, rozvojové země

Webová stránka: http://www.euwi.net/index.php?main=1&sub=1
 
Kontakt: zissimos.vergos@ec.europa.eu

Obnova a rekonstrukce v rozvojových zemích  4.4.7 
 (Rehabilitation and Reconstruction in Developing Countries)

Využití pro NNO:  
Nařízením Rady EU č. 2258/96 byl v roce 1996 zřízen Program obnovy a rekonstrukce v rozvojových zemích. Tento program 
bude v nové finanční perspektivě 2007-2013 spadat pod nástroj „Stabilita“. Rozpočtová linka ex-B7-6410, která je vyhrazena 
pro účely tohoto programu, má roční rozpočet 8 mil. €. Krytí celkových nákladů jednotlivých projektů bude dosahovat maxi-
málně 75 %, zbývajících 25 % ke spolufinancování je podmínkou. Tyto projekty jsou financované z Evropského rozvojového 
fondu a to vedle zdrojů vyhrazených na Národní indikativní programy pro jednotlivé země. Financování krátkodobých projektů 
je možné pouze ve výjimečných případech, kdy ostatní zdroje nejsou dostupné.

Cíle:

Akce konané v rámci tohoto programu by měly vést k znovuzavedení funkční ekonomiky a institucionálních kapacit,  
které jsou potřebné k obnovení sociální a politické stability a realizaci potřeb zasažené populace.

Operace musí postupně navazovat na aktivity spojené s předchozí humanitární pomocí a předpřipravit cestu k opětov- 
nému zahájení realizace středně- a dlouhodobých programů rozvojové pomoci a spolupráce.

Délka trvání těchto operací je omezená - měly by být zahájeny co nejdříve, ovšem bez snížení kvality a celkové efektiv- 
nosti operací.

Regiony financování: Zejména země AKT, země Latinské Ameriky, Středozemí, Asie a země Kavkazu a střední Asie. Prioritu 
ve financování ovšem mají nejméně rozvinuté země. Operace probíhají ve specifických situacích - rekonstrukce po hurikánu 
v Latinské Americe, situace v Afganistanu, Iránu, Pákistánu, na Srí Lance, na Filipínách…

Webová stránka: http://ec.europa.eu/external_relations/upp/intro/index.htm

Kontakt: europeaid-info@ec.europa.eu

Progres - podpora Evropských neziskových organizací  4.4.8 
 (Progress - Support to European Non-Governmental Organisations)            

Využití pro NNO:  
Tento program je určen na krytí provozních nákladů evropských neziskových organizací, které jsou aktivní na poli boje proti 
diskriminaci, rasismu, které podporují rovnost mužů a žen a integraci postižených lidí.

Na rozpočtovou linku 04.04.01.05, která je určena ke krytí nákladů projektů realizovaných v rámci tohoto programu, je na 
roky 2007-2013 vyhrazeno 6,3 mil. €. Během jednoho roku budou realizovány projekty dosahující celkové výše nákladů mezi 
125.000 a 800.000 €.

Cíle:

Podpora výše specifikovaných neziskových organizací se záměrem umožnění realizace dlouhodobě vytyčených cílů   
a nikoli pouze ad hoc projektů.
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Financované aktivity:

Podpora školení personálu a tvorba školících materiálů zvyšujících povědomí a posilujících porozumění v oblastech ra- 
sismu, xenofobie a antisemitismu.

Podpora tvorby a udržování webových stránek o této tématice. 

Tématické studie o námětech týkajících se diskriminace a rovných příležitostí. 

Podpora výměny informací, pohledů, řešení problémů, a to formou konferencí a seminářů pořádaných na lokální, regi- 
onální i národní úrovni.

Organizace žádající o podporu musí působit na poli boje proti rasismu, xenofobii a anti-semitismu a to alespoň v 5 členských 
zemích EU. Podpora spolupráce s kandidátskými zeměmi (Turecko, Chorvatsko) je vítaná, tyto země však nejsou oprávněné 
k finanční podpoře.

Webová stránka: http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/policy/policy_en.htm

Kontakt: empl-antidiscrimination@ec.europa.eu
 

Příklad soukromých fondů: Nadace Bernarda Van leera (Bernard Van leer Foundation)4.4.9 
Využití pro NNO:  

Tato soukromá nadace byla založena v roce 1949 na odkaze působení nizozemského průmyslníka a filantropa Bernarda Van 
Leera. Činnosti nadace se zaměřují na celkový rozvoj dětí do věku 8 let. Roční rozpočet nadace věnovaný na účely projektů je 
30 mil. €, jednotlivé projekty mohou získat podporu pohybující se mezi 10.000 až 100.000 €.

Financované aktivity:

Podpora místních partnerských organizací. 

Podpora vybraných zemí, se kterými má Nadace B.V.L. dlouholetou zkušenost 

Podpora vybraných oblastí zájmu - děti infikované a HIV/AIDS, výuka dětí k respektování diverzity. 

Financování není poskytnuto v těchto případech:

Podpora jednotlivým dětem;- 

Projekty zaměřující se pouze na jedinou oblast rozvoje nebo vzdělávání dětí;- 

Financování výstavby či údržby budov nebo nákup vybavení a materiálů;- 

Podpora stipendia pro jednotlivce, konference, mediální nebo divadelní akce.- 

Partnerské země oprávněné k financování: Brazílie, region Východního Tichomoří, Německo, Řecko, Indie, Indonésie, Izra-
el, Keňa, Mexiko, Maroko, Nizozemí, Peru, Polsko, Jižní Afrika, Tanzanie, Thajsko, Turecko, Uganda, USA, Zimbabwe.

Webová stránka: http://www.bernardvanleer.org/

Kontakt: proposal.administration@bvleerf.nl
 

Přehled českých programů zahraniční rozvojové spolupráce4.5 

V této kapitole pouze přehledně rekapitulujeme hlavní české programy bilaterální a trilaterální zahraniční rozvojové spolupráce. 
Přehled zahrnuje programy pro prioritní a neprioritní země a aktuální dotační programy pro NNO.

Programy pro prioritní země4.5.1 
Využití pro NNO:  

Zásady zahraniční rozvojové spolupráce, schválené usnesením vlády ČR č. 302/2004 dne 31. března 2004, stanovily za nosnou 
součást ZRS programy spolupráce s prioritními zeměmi, s cílem přispět k uplatňování principů partnerství, efektivnosti a trans-
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parentnosti. Formulace programů posiluje předvídatelnost rozvojové spolupráce a usnadňuje plánování aktivit všem aktérům 
rozvojové spolupráce.

V souladu s cíli uvedenými v Zásadách zahraniční rozvojové spolupráce a zahraničně politickými zájmy ČR schválila vláda záměr 
dlouhodobě směřovat ZRS do následujících prioritních zemí: Angolské republiky, Zambijské republiky, Vietnamské socialistické 
republiky, Mongolska, Jemenské republiky, Moldavské republiky, Bosny a Hercegoviny, Srbska (a Černé Hory) a do dvou střed-
nědobě prioritních zemí: Afghánistánu a Iráku. Programové dokumenty rozvojové spolupráce s těmito osmi prioritními zeměmi 
pro období 2006-2010 byly připraveny počátkem roku 2005 a schváleny vládou v usnesení vlády č. 664/2005.

Osm prioritních zemí má v rámci objemu ZRS různou váhu. Tato relativní váha v ZRS vychází zejména ze zahraničně-politických 
a bezpečnostních zájmů ČR a z potenciálu pro vzájemné vztahy. Při stanovení výše podílu jednotlivých zemí bylo přihlédnuto  
i k zájmům jednotlivých resortů.

Vzhledem k vysokému potenciálu západního Balkánu pro rozvoj vzájemných vztahů, stejně jako kvůli imperativu urychlení 
hospodářské a sociální transformace zemí bývalé Jugoslávie v souvislosti s perspektivou evropské integrace, bude i nadále mít 
ve střednědobé perspektivě nejvyšší prioritu Srbsko a v menší míře Bosna a Hercegovina. Tyto nejvyšší priority se stejně jako v 
předchozích letech i v roce 2008 odrazí v  téměř nejvyšším podílu na prostředcích alokovaných na programovou spolupráci, kdy 
u Srbska dosáhne 21 % a u Bosny a Hercegoviny 18 %. Podíl dalších prioritních zemí na prostředcích alokovaných na progra-
movou spolupráci je následující: Mongolsko 20 %, Vietnam 13 %, Moldavsko 9 %, Angola 7 %, Jemen 6 %, Zambie  6 %.

Na základě dobrých zkušeností vyspělých dárců bude všem zastupitelským úřadům ČR v prioritních zemích i na rok 2008 přidě-
lena částka 1 mil. Kč, v roce 2009 je předpokládáno navýšení na 2 mil. Kč. Tyto prostředky budou operativně použity na menší 
aktivity rozvojové spolupráce v dané prioritní zemi - tedy na lokální projekty identifikované partnerskými institucemi a řízené 
přímo jednotlivými zastupitelskými úřady ČR. Výběr a realizace projektů budou zajištěny v souladu s Manuálem projektového 
cyklu ZRS tak, aby došlo k provázanosti sektorových aktivit.

Celkem je pro programy v prioritních zemích na rok 2008 vyčleněno cca 396,8 mil. Kč.
 

Neprioritní země4.5.2 
Využití pro NNO:  

Rozvojové projekty směřující do neprioritních zemí budou doplňovat programovou spolupráci. Vzhledem k principu partner-
ství, kterým se česká rozvojová spolupráce řídí, je určující poptávka na straně partnerské strany a nikoli nabídka poskytovatele.  
Návrhy na rozvojové projekty v neprioritních zemích jsou identifikovány institucemi v partnerských zemích a zasílány prostřed-
nictvím zastupitelských úřadů ČR. Pro rok 2008 bylo shromážděno 50 námětů, které byly vyhodnoceny pracovníky Rozvojového 
střediska společně s nezávislými experty a po vyhodnocení konzultovány s teritoriálními odbory MZV a rezortními ministerstvy. 
Další zařazená témata byla projednána vládními institucemi z neprioritních rozvojových zemí přímo s českými rezortními minis-
terstvy, zejména s resortem vnitra.
 
Vybraná témata byla zařazena do seznamu témat pro neprogramovou spolupráci, a to do výše disponibilních zdrojů pro pří-
slušný sektor. Novou aktivitou v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu bude pomoc na podporu obchodu, tzv. Aid for Trade, 
jejíž zařazení souvisí se závazkem členských zemí EU podporovat rozvojové aktivity v této oblasti. Aid for Trade zahrnuje dvě 
širší kategorie aktivit. Tou první je podpora vytváření obchodních politik a regulatorního rámce obchodu, do níž spadá asistence 
státní administrativě při určování pravidel domácího trhu včetně jeho napojení na mezinárodní obchod. Druhou oblastí je rozvoj 
obchodu a zahrnuje činnosti na podporu podnikatelského klimatu v zemi a rozvoj tržních institucí včetně finančního sektoru.

V rozpočtu vyčleněném na projekty v neprioritních zemích je na rok 2008 alokováno celkem cca 403,2 mil. Kč, tato částka však 
zahrnuje rovněž stipendia v objemu cca 142,8 mil. Kč poskytovaná v gesci MšMT a veškeré prostředky na dotační programy 
pro NNO v gesci MZV.

Dotační tituly pro neziskové organizace a další oprávněné subjekty4.5.3 
Využití pro NNO:  

Pro rok 2008 jsou vypsány čtyři Dotační tituly MZV pro neziskové organizace a další oprávněné subjekty. Celkový objem 
prostředků 20,1 mil. Kč bude rozdělen do následujících dotačních titulů:

náš tip
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Budování kapacit NNO - „Kapacity“ a „Partnerství“  - alokováno je 7,7 mil. Kč, maximální výše dotace na jeden projekt 
je 800.000 Kč

Rozvojové vzdělávání a osvěta  - alokováno je 8,6 mil Kč, maximální výše dotace na jeden projekt je 1,75 mil. Kč

Posilování kapacit platforem nevládních organizací pro rozvojovou spolupráci  - alokováno je 1,8 mil. Kč, maximální výše 
dotace na jeden projekt je 1,3 mil. Kč

Program pro podporu rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích  - na tento titul je vyhrazena částka 2 mil. Kč, 
maximální výše dotace na jeden projekt činí 1 mil. Kč.

Mezi hlavní podmínky a požadavky financování pro rok 2008 patří konfinancování ve výši 10 % ze strany předkladatele, ma-
ximální výše dotace bude 90 % nákladů projektu. Důraz bude kladen především na přímou práci s cílovými skupinami (např. 
učitelé, žáci, veřejnost…). Není podporován nákup předmětů dlouhodobé spotřeby.

Vedle výše zmíněných dotačních titulů byly pro rok 2008 vyhlášeny 2 výzvy v rámci dotačního titulu „Podpora trojstranných 
projektů českých subjektů“. Cílem tohoto titulu je udržení kontinuity aktivit NNO v prioritních zemích ZRS ČR a zapojení 
českých subjektů do aktivit zahraničních donorů:

Kofinancování aktivit českých NNO v rámci rozvojových grantových programů Evropské komise a dalších mezinárodních  
donorů - podíl MZV ČR nebude činit více jak 50 % celkových nákladů projektu, vždy ale do maximální výše 2 mi. Kč. 
Uzávěrka aktuální výzvy je 15.2.2008.

Podpora trojstranných projektů NNO v prioritních zemích - výzva zaměřená na podporu společných aktivit českých rea- 
lizátorů a jejich partnerů z vyspělých donorských zemí s cílem posílit sociální a ekonomický rozvoj v cílových rozvojových 
zemích. V daném programu lze kombinovat zdroje MZV se zdroji zahraničních donorů a místních partnerů, ale podíl za-
hraničního donora musí činit alespoň 25 % celkového rozpočtu projektu. Maximální výše dotace MZV na jeden projekt 
činí 2 mil. Kč. Uzávěrka aktuální výzvy je 28.2.2008.

Celkový objem prostředků v rámci tohoto dotačního titulu je 17 mil. Kč. Dotace jednotlivých projektů musí být vyčerpána bě-
hem jednoho roku. Procedura výběru projektů bude dvoukolová. Při podávání návrhu projektu do výzvy MZV je nejdříve nutné 
předložit Identifikaci záměru projektu (Concept note), která musí obsahovat i kopii smlouvy nebo obdobnou garanci prokazující 
podporu od zahraničního partnera. Současně je nutné sdělit poskytovateli požadovaný harmonogram kofinancování z pro-
středků české strany. Po rozhodnutí o výběru projektu v prvním kole probíhá kolo druhé, v jehož rámci je nutné předložit celý 
projektový dokument.

Přejeme Vám hodně úspěšných projektů!

náš tip
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SEZNAM ZKRAtEK

AKT  Země Afriky, Karibské oblasti a Tichomoří / ACP - African, Caribbean and Pacific Countries

BL Rozpočtová linka / Budget Line

CARDS  Program pomoci Společenství při obnově, rozvoji a stabilizaci / Community Assistance for Reconstruction, Deve-
lopment and Stabilization

CEP Projekty obohacující digitální prostředí / Content Enrichment Projects

CIP Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci / Competitiveness and Innovation Framework Program-
me

CWG  Pracovní skupiny Rady / Council Working Groups

DCI  Nástroj rozvojové spolupráce / Development Cooperation Instrument

DG AIDCO  Generální ředitelství pro rozvojovou pomoc / Directorate General for Development Cooperation

DG DEV Generální ředitelství pro rozvoj / Directorate General for Development

DG ECHO Generální ředitelství humanitární pomoci / Directorate General for Humanitarian Aid

DG ELARG  Generální ředitelství pro rozšíření / Directorate General for Enlargement

DG RELEX  Generální ředitelství pro vnější vztahy / Directorate General for External Relations

EAGGF Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond / European Agricultural Guidance and Guarantee Fund

ECDPM  Evropské centrum pro rozvoj managementu politik / European Centre for Development Policy Management

ECOFIN  Rada pro hospodářské a finanční záležitosti, zemědělství a rybolov / Economic and Financial Affairs, Agriculture 
and Fisheries  

EDF Evropský rozvojový fond / European Development Fund

EHS  Evropské hospodářské společenství / European Economic Area

ECHO   Úřad pro humanitární pomoc / Humanitarian Aid Office

EIDHR  Nástroj pro demokracii a lidská práva/European Instrument for Democracy and Human Rights

EK  Evropská komise / European Commission

ENPI  Nástroj evropského sousedství a partnerství / European Neighbourhood and Partnership Policy Instrument

EP  Evropský parlament / European Parliament

ERDF Evropský regionální rozvojový fond / European Regional Development Fund

ES Evropská společenství

ESDP Evropská bezpečnostní a obranná politika / European Safety and Defense Policy

ESF Evropský sociální fond / European Social Fund

ESUO Evropské společenství uhlí a ocel / European Coal and Steel Community 

EU  Evropská unie / European Union

EUWI Evropská iniciativa pro vodu / European Water Initiative

Euratom  Evropské společenství atomové energie / European Atomic Energy Community

FF  Finanční rámec / Financial Framework

FIFG Finanční instrument pro podporu rybářství / Financial Instrument for Fisheries Guidance

FPA Rámcová partnerská smlouva / Framework Partnership Agreement
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GAERC Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy / General Affairs and External Relations

GŘ  Generální ředitelství / DG - Directorate General

HSS Politika hospodářské a sociální soudržnosti

IC  Nástroj spolupráce s průmyslovými zeměmi / Instrument for Industrialised Countries

IKT Informační a komunikační technologie

INTI Integration of Third Country Nationals

IPA  Integrovaný nástroj pro předvstupní pomoc / Instrument for Pre-Accession

IS  Nástroj pro stabilitu/Instrument for Stability

ISPA  Nástroj předvstupních strukturálních politik / Instrument for Structural Policies for Pre-accession

IVT Počáteční pracovní trénink / Initial Vocational Training

LDC Nejméně rozvinuté země / Least Developed Countries

LIC  Země s nízkým příjmem / Low Income Countries

MD Ministerstvo dopravy

MDG  Miléniové rozvojové cíle / Millennium Development Fund

MEDA  Program Euro-Středomořského partnerství / Programme for Euro-Mediterranean Partnership

MF Ministerstvo financí

MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí

MSP Malé a střední podniky

MšMT Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže

MV Ministerstvo vnitra

MZd Ministerstvo zdravotnictví

MZe Ministerstvo zemědělství

MZV Ministerstvo zahraničních věcí

NGDO  Nevládní rozvojové organizace / Non-governmental development organisation

NNO  Nevládní neziskové organizace / NGO - non-governmental organisation

NOK  Národní orgán pro koordinaci

NRP Národní rozvojové plány

NSA - LA  Nestátní aktéři a místní správa v rozvoji / Non-State Actors and Local Authorities in Development (NSA-LA)

NSRR  Národní strategický referenční rámec

NUTS  Statistické územní jednotky EU / Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques

ODA Oficiální rozvojová pomoc / Official Development Aid

OECD Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj / Organisation for Economic Co-operation and Development

OP Operační program

OSN  Organizace spojených národů / United Nations

PADOR Systém přihlašování EU projektů / Potential Applicant Data On-line Registration

PCO Platební a certifikační orgán
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PHARE  Program podpory hospodářské restrukturalizace v Polsko a Maďarsku / Poland, Hungary - Aid for Restructuring 
Economy

PLM Lidé na trhu práce / People on the Labour Market

ROP Regionální operační program

RR Regionální rada

RS Rozvojové středisko, organizační složka státu

RZ Rozvojové země

ŘKV Řídící a koordinační výbor

SAPARD  Speciální přístupový program pro rozvoj zemědělství a venkova / Special Accession Programme for Agriculture 
and Rural Development

SC Strategické cíle

SOZS Strategie obecné zásady Společenství

SZBP  Společná zahraniční a bezpečnostní politika / Common Foreign and Security Policy

TACIS  Technická pomoc Společenství nezávislých států / Technical Assistance to the Commonwealth of Independent 
States

TN Tématický network / Thematic Network

TP Zaměřené projekty / Targeted Projects

UNDP Rozvojový program Spojených národů / United Nations Development Programme

VaV Výzkum a vývoj

VETPRO Pracovní vzdělávání a trénink na profesionální úrovni / Vocational Education and Training on a Professional 
Level

ZP  Zabezpečení potravin / Food security

ZRS  Zahraniční rozvojová spolupráce



69

ORGANIGRAM EUROPEAID
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SEZNAM PříJEMCŮ POMOCI DlE  OECD/DAC
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SEZNAM 68 PRIORItNíCH ZEMí PRO NSA-lA

V této tabulce naleznete seznam prioritních zemí, které jsou podle schváleného ročního akčního plánu na období 2007-2008 
oprávněné žádat o finanční podporu v programu Nestátní aktéři a místní samospráva v rozvoji (NSA-LA) v rámci nástroje DCI. 
Seznam zemí oprávněných k čerpání se může v budoucích letech změnit. Nejméně rozvinuté země a země s nízkým příjmem, 
které nejsou zahrnuté v seznamu, jsou oprávněné k čerpání v rámci priority 2 programu NSA-LA, celkový plánovaný rozpočet 
na projekty těchto zemí je však o 80 % nižší.

Rozpočtová linka (Budget Line - BL) 21.03.01: Nestátní aktéři

Rozpočtová linka (Budget Line - BL) 21.03.02: Místní samospráva v rozvoji

Země Afriky, Karibiku a Pacifiku

Bl 21.03.01 Bl 21.03.02 tOtAl
Angola 2.500.000 € 2.500.000 €
Cameroun 2.000.000 € 2.000.000 €
Chad 900.000 € 100.000 € 1.000.000 €
Congo Brazzaville 1.000.000 € 1.000.000 €
Cuba 250.000 € 250.000 €
DRC 1.250.000 € 1.250.000 €
Equatorial Guinea 200.000 € 200.000 €
Eritrea 250.000 € 250.000 €
Guinea Bissau 2.500.000 € 2.500.000 €
Guinea Conakry 500.000 € 500.000 €
Guyana 700.000 € 300.000 € 1.000.000 €
Ivory Coast 2.000.000 € 2.000.000 €
Kenya 3.375.000 € 3.375.000 €
Madagascar 1.500.000 € 1.500.000 €
Malawi 400.000 € 400.000 €
Mozambique 2.500.000 € 500.000 € 3.000.000 €
PNG 1.000.000 € 1.000.000 €
RCA 2.150.000 € 350.000 € 2.500.000 €
Rwanda 1.800.000 € 200.000 € 2.000.000 €
Samoa 250.000 € 250.000 €
Sierra Leone 2.550.000 € 450.000 € 3.000.000 €
Somalia 2.500.000 € 2.500.000 €
Sudan 3.000.000 € 3.000.000 €
Swaziland (*) 750.000 € 750.000 €
Uganda 2.000.000 € 2.000.000 €
Vanuatu 250.000 € 250.000 €
Zambia 2.000.000 € 750.000 € 2.750.000 €
Zimbabwe 1.700.000 € 300.000 € 2.000.000 €
tOtAl 41.375.000 € 3.350.000 € 44.725.000 €
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Země Střední a Jižní Ameriky 

Bl 21.03.01 Bl 21.03.02 tOtAl
Argentina 375.000 € 250.000 € 625.000 €
Bolivia 2.500.000 € 500.000 € 3.000.000 €
Brazil 3.250.000 € 750.000 € 4.000.000 €
Chile 800.000 € 200.000 € 1.000.000 €
Colombia 2.050.000 € 450.000 € 2.500.000 €
Ecuador 2.000.000 € 2.000.000 €
El Salvador 1.700.000 € 300.000 € 2.000.000 €
Guatemala 2.000.000 € 2.000.000 €
Honduras 680.000 € 120.000 € 800.000 €
Nicaragua 2.050.000 € 450.000 € 2.500.000 €
Paraguay 510.000 € 90.000 € 600.000 €
Peru 1.750.000 € 250.000 € 2.000.000 €
Uruguay 350.000 € 350.000 €
Venezuela 1.900.000 € 100.000 € 2.000.000 €
tOtAl 21.915.000 € 3.460.000 € 25.375.000 €

Země Asie 

Bl 21.03.01 Bl 21.03.02 tOtAl
Bangladesh 3.000.000€ 3.000.000€
Burma / Myanmar 2.000.000€ 2.000.000€
Cambodia 2.500.000€ 2.500.000€
China (*) 2.000.000€ 2.000.000€
India 4.000.000€ 4.000.000€
Indonesia    850.000€ 150.000€ 1.000.000€
Iran (*) 1.000.000€ 1.000.000€
Kazakhstan    300.000€ 300.000€    600.000€
Kyrgyzstan    600.000€    600.000€
Laos 2.050.000€ 450.000€ 2.500.000€
Mongolia (*) 1.000.000€ 1.000.000€
Nepal 2.000.000€ 2.000.000€
North Korea (*)    500.000€    500.000€
Pakistan 1.700.000€ 300.000€ 2.000.000€
Philippines 2.100.000€ 400.000€ 2.500.000€
Sri Lanka 1.000.000€ 1.000.000€
Tajikistan    750.000€    750.000€
Uzbekistan  (*)    375.000€ 375.000€    750.000€
Vietnam    850.000€ 150.000€ 1.000.000€
tOtAl 28.575.000€ 2.125.000€ 30.700.000€
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Východní Evropa, Středozemí a Blízký Východ 

Bl 21.03.01 Bl 21.03.02 tOtAl
Armenia 750.000€ 750.000€ 1.500.000€
Azerbaijan (*) 1.000.000€ 1.000.000€
Belarus    750.000€ 250.000€ 1.000.000€
Georgia 1.700.000€ 300.000€ 2.000.000€
Syria    150.000€    150.000€
West Bank and Gaza Strip 2.000.000€ 2.000.000€
Yemen 1.050.000€ 450.000€ 1.500.000€
tOtAl 7.400.000€ 1.750.000€ 9.150.000€

(*) Projekty realizované v těchto zemích mohou být řízeny z Bruselu.
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CENtRálNí StRáNKA VyHláŠENýCH VýBěROVýCH říZENí EVROPSKé 
KOMISE

Programy evropské rozvojové spolupráce jsou vyhlašovány prostřednictvím dvou mechanismů - tendrů, tedy výběrových řízení 
na veřejné zakázky, a grantů, tedy výzev k podávání projektů (Call for Proposals). Veřejných zakázek se mohou zúčastnit všechny 
oprávněné subjekty (byť možnost úspěchu NNO je zejména s ohledem na finanční případně investiční náročnost omezená), 
grantová schémata jsou určena pouze pro neziskové subjekty. Přehled výběrových řízení a výzev k podávání projektů je zveřej-
ňovaný jednak v Úředním věstníku EU a jednak na internetu.

Analogický je i postup vyhlašování a přidělování projektů hrazených ze Strukturálních fondů EU a administrovaných jednotlivými 
ministerstvy v ČR. Vyhlašování veřejných zakázek a grantů je zveřejňováno v denním tisku, na webových stránkách jednotlivých 
pověřených institucí a na centrální adrese http://www.strukturalni-fondy.cz.

Centrální webovou stránku, na které lze nalézt všechny základní informace o vyhlášených výběrových řízeních a Call for Propo-
sals v rámci teritoriálních i tématických rozvojových programů EU (s výjimkou humanitárních programů řízených úřadem ECHO), 
spravuje úřad EuropeAid na adrese: http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl.

Tato stránka patří mezi zásadní informační zdroje pro všechny uchazeče o financování svých projektů z rozvojových fondů EU. 
Postup vyhledávání relevantních informací (resp. zadávání jednotlivých podmínek) je následující:

QUICK SEARCH (lAtESt OPPORtUNItIES): po kliknutí zjistíte všechny tendry a Call for Proposals vyhlášené v posledních 10 
pracovních dnech; alternativně je možné výběr upřesnit a to tak, že vyberete typ vyhlášeného kola programu. 
Můžete ho hledat buď podle typu programu nebo podle požadované země či regionu.

OtHER: rozbalením lišty dostanete nabídku jednotlivých programů, pokud vás zajímají pouze tématické (nebo všechny) 
programy, vyberte OTHER (poznámka: FED/BUDGET znamená programy pro státy ACP hrazené z EDF - Evrop-
ského rozvojového fondu, EAR znamená projekty financované Evropskou agenturou pro rekonstrukci / European 
Agency for Reconstruction)

StAtUS: zde lze zaškrtnout jednotlivé nebo všechny varianty:

 Forecast - předběžné oznámení připravovaných tendrů a Call for Proposals

 Open - aktuální nabídka programů otevřených k přihlášení

 Closed - uzavřená výběrová řízení a výzvy a jejich výsledky

tyPE: je možné vybrat veřejné zakázky na dodávky (supplies), práce (works) a služby (services) nebo granty; opět je 
možné vybrat jednotlivé i všechny možnosti

REGION: u této nabídky se objeví pouze varianta výběru všech regionů (ALL)

COUNtRy:  nabídka jednotlivých zemí se objeví pouze v případě, že dříve vyberete některý z geografických programů;  
v opačném případě zůstane zaškrtnuto pouze ALL

Jakmile upřesníte svůj zájem, stačí kliknout na poslední políčko „Odeslat dotaz“ a otevře se požadovaná nabídka. U všech 
tendrů či grantů jsou pod stručným názvem a číselnou anotací projektu k dispozici veškeré dosud zveřejněné dokumenty - od 
předběžného oznámení přes konkrétní podmínky tendru či grantu, včetně všech doplňků a odpovědí na otázky uchazečů, až 
po informace o schválených projektech a úspěšných uchazečích.

U projektu nebo typu projektu, o který se zajímáte, je vždy nezbytné prostudovat všechny podklady! Nelze spoléhat na zku-
šenosti a znalosti z předcházejícího období či podobných projektů, protože prakticky každý program má svůj specifický právní 
rámec a každý Call for Proposals specifické požadavky na předkládání nabídek i konkrétní podmínky oprávněnosti jejich před-
kladatelů!

náš tip
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SEZNAM DOPORUČENýCH ADRES A POUžItýCH PODKlADŮ

INStItUCE EVROPSKé UNIE:

Evropská Komise 
http://ec.europa.eu/

Členové Barrosovy Komise (2004-2009)
http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/index_cs.htm

Generální ředitelství a služební útvary
http://www.ec.europa.eu/dgs_cs.htm

Evropský parlament
http://www.europarl.europa.eu/

Roční kalendář činností Evropského parlamentu
http://www.europarl.europa.eu/pdf/general/cal2008.pdf

Rada Evropské unie
http://consilium.europa.eu/

Seznam závěrů předsednictví
http://europa.eu/european_council/conclusions/index_en.htm

Úřad pro spolupráci a pomoc EuropeAid 
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Úřad pro humanitární pomoc - ECHO 
http://www.ec.europa.eu/dgs/humanitarian_aid/index_en.htm

Evropský soudní dvůr
http://curia.europa.eu/

Evropský hospodářský a sociální výbor
http://europa.eu/institutions/consultative/eesc/index_cs.htm

Výbor regionů
http://europa.eu/institutions/consultative/cor/index_cs.htm

Evropský rozvojový fond
http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/r12102.htm

ČESKé INStItUCE:

Ministerstvo místního rozvoje
http://www.mmr.cz

Ministerstvo zahraničních věcí
http://www.mzv.cz

Ministerstvo dopravy
http://www.mdcr.cz



76

Ministerstvo životního prostředí
http://www.env.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu
http://www.mpo.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
http://www.msmt.cz

Rozvojové středisko
http://www.rozvojovestredisko.cz

Magistrát hl. m. Prahy
http://www.praha-mesto.cz

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad
http://www.rr-jihozapad.cz

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko
http://www.rr-moravskoslezsko.cz

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
http://www.rada-severovychod.cz

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
http://www.nuts2severozapad.cz

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy
http://www.nuts2strednicechy.eu

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava
http://www.nuts2strednimorava.cz

Evropský sociální fond v ČR
http://www.esfcr.cz, http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/fse/index_en.htm

Fond soudržnosti  
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/cf/index_en.htm

Evropská investiční banka
http://europa.eu/institutions/financial/eib/index_en.htm

PROGRAMy V EVROPě:

Program podporující Evropské NGO zabývající se ochranou životního prostředí
http://ec.europa.eu/environment/funding/finansup.htm

Prevence a osvěta o drogách
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/drugs/funding_drugs_en.htm

E-content Plus
http://ec.europa.eu/information_society/activities/econtentplus/index_en.htm

Evropa občanům
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
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Evropský integrační fond
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm

Evropský fond pro návrat státních příslušníků třetích zemí
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/return/funding_return_en.htm

Evropský fond pro uprchlíky - komunitní spolupráce
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/refugee/funding_refugee_en.htm

Evropský fond mládeže
http://www.eyf.coe.int/fej/

Program mládeže týkající se výuky o lidských právech
http://eycb.coe.int/eycbwwwroot/hre/index.asp

INtERACt
http://www.interact-eu.net/

DAPHNE - program boje proti násilí
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/daphne/funding_daphne_en.htm

EU partnerství pro mír
http://ec.europa.eu/external_relations/mepp/index.htm

Nadace Anny lindh pro euro-středomořský dialog mezi kulturami
http://www.euromedalex.org

Nadace San Paolo
http://www.compagnia.torino.it/

EU PlAtFORM - Rakouská platforma rozvojových NNO
http://www.eu-platform.at

European Citizen Action Service
http://www.ecas.org/

Eurofunding – Comprehensive Guide
http://www.welcomeurope.com/

NáStROJE A PROGRAMy VNěJŠíCH VZtAHŮ EU A PROGRAMy VE SVětě:

Nástroj pro stabilitu
http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/stability-instrument/index_en.htm

Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva
http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/index_en.htm

Nástroj pro jadernou bezpečnost
http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/nuclear-safety/index_en.htm

Integrovaný nástroj pro předvstupní pomoc
http://ec.europa.eu/enlargement/financial_assistance/ipa/index_en.htm

Nástroj evropského sousedství a partnerství
http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm
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Nástroj spolupráce s průmyslovými zeměmi
http://ec.europa.eu/external_relations/consultations/tpic/index.htm

Seznam adres delegací EK
http://ec.europa.eu/external_relations/delegations/intro/web.htm

Nestátní aktéři a místní správa v rozvoji http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/civil-society/index_en.htm

Zabezpečení potravin
http://ec.europa.eu/europeaid/projects/foodsec/ngo_en.htm

Investice do lidí
http://ec.europa.eu/europeaid/projects/health/poverty_en.htm#background

životní prostředí a přírodní zdroje
http://ec.europa.eu/europeaid/projects/forests/index_en.htm

Migrace a azyl
http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-social-development/migration/index_en.htm

Podpora akcím zaměřeným na reprodukční a pohlavní zdraví a práva v RZ
http://ec.europa.eu/europeaid/projects/health/index_en.htm

Pomoc vykořeněným lidem
http://ec.europa.eu/external_relations/upp/intro/index.htm

Asie PRO ECO II
http://ec.europa.eu/europeaid/projects/asia-pro-eco2/apply_proeco_phase2.htm

Zvyšování povědomí o rozvojové tématice
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Spolufinancování s evropskými NGO ve prospěch RZ
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Boj a AIDS, malárií a tuberkulózou
http://ec.europa.eu/europeaid/projects/health/poverty_en.htm

DIPECHO - program přípravy ECHO na katastrofy
http://ec.europa.eu/echo/field/dipecho/index_en.htm

Evropská iniciativa pro vodu
http://www.euwi.net/index.php?main=1&sub=1

Obnova a rekonstrukce v rozvojových
http://ec.europa.eu/external_relations/upp/intro/index.htm

Progres - podpora Evropských neziskových organizací
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/policy/policy_en.htm

Nadace Bernarda Van leera
http://www.bernardvanleer.org/
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