
Komunitární programy jsou programy přímo spravované a přímo financované z rozpočtu Evropské unie. U 

většiny komunitárních programů je nutnou podmínkou pro získání podpory vytvoření partnerství mezi 

několika subjekty z různých států. Cíle, metody a formy spolupráce by měly přesáhnout lokální, regionální 

nebo národní zájmy. Přednost při výběru mají projekty, které mají celoevropské zaměření. O finanční 

podpoře projektu rozhoduje podle předem známých kritérií odborná komise. 

Konečnými příjemci finančních prostředků z komunitárních programů jsou veřejné i soukromé subjekty 

z celé Evropské unie. Část prostředků na programy je určena také pro subjekty ze třetích zemí mimo EU. 

Projekt může podat členský i nečlenský stát EU, ústřední orgány státní správy, místní a regionální orgány, 

sociální partneři, neziskové organizace, univerzity a výzkumné instituce, národní statistické úřady, média atd. 

Programy pro období 2014 – 2020 

 Výzkum, vývoj a inovace  

Horizont 2020 nahrazuje 7. rámcový program, od kterého se liší větším důrazem na podporu inovací. Cílovou 

skupinou programu jsou na jedné straně výzkumní pracovníci, ať už se jedná o výzkumníky pracující na 

univerzitách, ve výzkumných ústavech, nebo v průmyslových firmách, na straně druhé také podniky a firmy, 

které mohou v programu H2020 najít účinného pomocníka pro financování aktivit v oblasti špičkového 

výzkumu a technologií, v neposlední řadě je program určen také nevládním a neziskovým organizacím či 

občanským sdružením a bude také otevřen různým asociacím sdružujícím zájmové skupiny v různých 

oblastech výzkumu a průmyslu. 

Program je rozdělen do tří prioritních os: Vynikající věda, Vedoucí postavení evropského průmyslu a 

Společenské výzvy. Program rozpočtu dále pokryje i nejaderné akce Společného výzkumného centra EK a 

Evropského institutu inovací a technologií.  

Více informací na www.h2020.cz.  

 

Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4,  

130 00  Praha 3 - Strašnice; www.crr.cz/een, een@crr.cz 

Služby Enterprise Europe Network jsou financované z programů Evropské unie COSME a HORIZONT 2020 

grantovou smlouvou číslo 737766 a Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

http://www.h2020.cz/
http://www.crr.cz/een
mailto:een@crr.cz


 Vzdělávání 

Cílem programu Erasmus + je rozvíjet dovednosti mladých lidí a zvýšit jejich šance získat dobré zaměstnání 

a také modernizovat vzdělávání, odbornou přípravu a práci s mládeží, včetně výměnných pobytů. Programu 

Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři 

amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství 

vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních 

organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a 

podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost. 

Více informací na www.naerasmusplus.cz.  

 Vnitřní trh 

Connecting European Facility (CEF) je jedním z nejvýznamnějších programů, který je součástí finančního 

rámce EU 2014-2020. Z rozpočtu tohoto nástroje budou podpořeny strategické projekty v oblasti dopravní, 

energetické a telekomunikační infrastruktury. Více informací na ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-

europe-facility.  

Fiscalis 2020 je program na podporu spolupráce daňových úřadů všech členských zemí Evropské unie. 

Umožní navázání kontaktů, společné akce a školení úředníků a podpoří investice do IT technologií, 

především pro lepší výměnu informací mezi jednotlivými daňovými správami. Více informací na 

ec.europa.eu/taxation_customs/fiscalis-programme_en. 

Customs 2020 je program na podporu spolupráce celních úřadů členských zemí EU. Umožní navázání 

kontaktů, společné akce a školení úředníků a podpoří investice do IT technologií, především pro lepší 

výměnu informací mezi jednotlivými celními správami. Více informací na 

ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-cooperation-programmes/customs-2020-

programme_en.  

 Životní prostředí 

LIFE + je program, jehož smyslem je přispívat k udržitelnému růstu v souladu se Strategií 2020. Program se 

skládá ze tří pilířů: životní prostředí a efektivní využívání přírodních zdrojů; biologická rozmanitost; a řízení a 

informace v oblasti životního prostředí. Více informací na 

ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm.  

 Podnikání 

COSME je určen zejména pro malé a střední podniky za účelem zvýšení jejich konkurenceschopnosti a 

zaměstnanosti v členských státech EU. Program je komplementární k programu Horizont 2020 i ke kohezní 

politice EU. Více informací na ec.europa.eu/growth/smes/cosme.   

 Kultura 

Kreativní Evropa je program pro nadnárodní projekty v oblasti kultury. Program je rozdělen do tří os: média, 

kultura a mezioborová část. Kreativní kultura zaštiťuje udělení cen pro umělce z různých oborů, dále uděluje 

titul Evropské hlavní město kultury a značku Evropské dědictví. Více informací na eacea.ec.europa.eu.  

 Sociální politika 

Zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) je nástroj na podporu zaměstnanosti, přiměřených sociálních jistot, 

proti sociálnímu vyloučení a chudobě a za zlepšení pracovních podmínek. Program je rozdělen do tří os: 

Progress (na podporu zaměstnanosti a sociální politiky), Eures (na podporu pracovní mobility) a 

Mikrofinance a sociální rozměr podnikání. Více informací na 

ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1081. 

http://www.naerasmusplus.cz/
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/taxation_customs/fiscalis-programme_en
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-cooperation-programmes/customs-2020-programme_en
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-cooperation-programmes/customs-2020-programme_en
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/
http://eacea.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1081

