
 

 Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Právě 

jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi 
členskými státy a regiony. EU disponuje třemi hlavními fondy: Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF), 
Evropským sociálním fondem (ESF) (dohromady strukturální fondy) a Fondem soudržnosti (FS). Každá členská země si 
dojednává s Evropskou komisí operační programy (OP), které jsou zprostředkujícím mezistupněm mezi třemi hlavními 
evropskými fondy (ERDF, ESF, FS) a konkrétními příjemci finanční podpory v členských státech a regionech.  

Kde najdete informace o programech, výzvách a jednotlivých projektech:  
 www.strukturalni-fondy.cz – hlavní zdroj informací o fondech EU, vyhledávání aktuálních výzev, vyhledávání v archivu 
 

Operační programy pro období 2014 – 2020 

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (www.agentura-api.org) 
Agentura pro podnikání a investice (dříve CzechInvest) je gestorem OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, 
web obsahuje výzvy a informace pro žadatele, agentura pořádá informační semináře pro žadatele (viz web) 

 rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace 

 rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem 

 účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění 
nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin 

 rozvoj vysokorychlostních sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií 
 
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv)  

 posilování kapacit pro kvalitní výzkum 

 rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj 

 rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 
 
OP Zaměstnanost (www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020) 

 podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly  

 sociální začleňování a boj s chudobou  

 sociální inovace a mezinárodní spolupráce  

 efektivní veřejná správa 
 
OP Doprava (www.opd.cz) 

 infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu  

 silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu  

 silniční infrastruktura mimo síť TEN-T 
 

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. 
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OP Životní prostředí (www.opzp.cz) 

 zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 

 zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 

 odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 

 ochrana a péče o přírodu a krajinu 
 energetické úspory 
 
Integrovaný regionální operační program (www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana) 

 konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

 zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 

 dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 

 komunitně vedený místní rozvoj 
 
OP Praha – pól růstu ČR (www.oppraha.cz)  

 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 

 udržitelná mobilita a energetické úspory 

 podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 

 vzdělávání a vzdělanost 

 Komunitární programy (KP) jsou financovány z rozpočtu EU přímo. Jejich cílem je podpořit mezinárodní 

spolupráci subjektů z jednotlivých členských zemí v oblastech, které přímo souvisejí s evropskými politikami; projekty 
podané v rámci KP musí vždy zahrnovat subjekty z více členských zemí. Více také na www.euroskop.cz/8643/sekce/o-
komunitarnich-programech. 

 Horizont 2020 (www.h2020.cz) pro podporu inovací a vědecko-výzkumnou činnost  

 Erasmus+ (www.naerasmusplus.cz) je vzdělávací program, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách 
vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu 
celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. 

 Connecting European Facility (ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility) podporuje strategické projekty 
v oblasti dopravní, energetické a telekomunikační infrastruktury 

 LIFE+ (ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm) 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. 

 COSME (ec.europa.eu/growth/smes/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.  

 Kreativní Evropa (eacea.ec.europa.eu) 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.  

 Zaměstnanost a sociální inovace (ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1081) 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.  

 Programy zahraniční spolupráce ČR jsou založeny na bilaterální či multilaterální dohodě.  

 Zahraniční rozvojová spolupráce ČR (http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/index.html) 
– cílem programu je odstraňování chudoby a podpora bezpečnosti a prosperity prostřednictvím efektivního partnerství, 
které umožní chudým a málo rozvinutým zemím realizovat jejich rozvojové cíle. 

 Visegrádský fond (www.visegradfund.org) podporuje aktivity v oblastech podpory a rozvoje kulturní spolupráce, 
vědeckých výměn, výzkumu, vzdělávání, mládeže a přeshraniční spolupráce 

 Finanční mechanismus EHP/ Norsko (www.eeagrants.cz) podporuje předávání znalostí v oblasti výzkumu a vývoje se 
zřetelem k inovativním přístupům a komplexním řešením 

 Program švýcarsko-české spolupráce (www.swiss-contribution.cz) se snaží o snížení hospodářských a sociálních rozdílů 
v rámci rozšířené Evropské unie 
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