
Víceletý finanční rámec a Next Generation EU 

 

Víceletý finanční rámec (VFR) představuje dlouhodobý rozpočet pro 27 členských států EU. Spolu s nástrojem 

na podporu oživení Next Generation EU (NextGen EU nebo NGEU) ve výši 750 miliard eur poskytne EU 

financování ve výši 1,8 bilionu eur na podporu oživení po pandemii COVID-19 a dlouhodobých priorit EU napříč 

různými oblastmi politiky. 

VFR zahrnuje sedm výdajových oblastí: ▪ jednotný trh, inovace a digitální oblast ▪ soudržnost, odolnost a 

hodnoty ▪ přírodní zdroje a životní prostředí ▪ migrace a správa hranic ▪ bezpečnost a obrana ▪ sousedství a 

svět ▪ evropská veřejná správa. 

NextGen EU zahrnuje tyto oblasti: ▪ podpora oživení a odolnosti ▪ REACT EU ▪ fond pro spravedlivou 

transformaci ▪ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova ▪ InvestEU ▪ Horizont Evropa ▪ Mechanismus 

civilní ochrany Unie (rescEU) 

 

(VFR+ NGEU) Výdajová oblast 1 – Jednotný trh, inovace a digitální agenda  

obsahuje investice do výzkumu, inovací a programy zaměřené na digitální transformaci, strategickou 

infrastrukturu a jednotný trh. Jedná se např. o program pro vědu a výzkum Horizont Evropa, projekt jaderné 

fúze ITER, podpora investic prostřednictvím fondu InvestEU, financování infrastrukturních projektů v oblasti 

dopravy, energetiky a telekomunikací pomocí Nástroje pro propojení Evropy (CEF), programy spojené s fiskální 

a celní unií (Anti Fraud, FISCALIS, CUSTOMS) a v neposlední řadě Kosmický program. Financování je doplněno o 

prostředky NGEU pro program Horizont Evropa a InvestEU. 

 

 

 

 

Tento leták má pouze informativní charakter. Zpracovatel, ani Evropská komise či Ministerstvo průmyslu a obchodu nenesou žádnou odpovědnost za 

případné škody, které by mohly vzniknout při aplikaci uváděných informací a doporučení v praxi 

Služby Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií ze Single Market Programme (SMP) na základě smlouvy č. 101052765 a 

kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 

Kontakt: Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky,  

U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00  Praha 3; e-mail: een@crr.cz 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/digital-europe-programme_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/iter_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/investeu_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/connecting-europe-facility_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/eu-anti-fraud-programme_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/cooperation-field-taxation-fiscalis_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/cooperation-field-customs-customs_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-space-programme_en


(VFR + NGEU) Výdajová oblast 2 – Soudržnost, odolnost a hodnoty  

se dělí na dva podokruhy: 2a – Hospodářská, sociální a územní soudržnost a 2b Odolnost a hodnoty.  

V rámci podokruhu 2a Hospodářská, sociální a územní soudržnost jsou financovány výdaje na politiku 

soudržnosti především v oblasti regionálního rozvoje a soudržnosti, a to prostřednictvím tzv. fondů Evropské 

unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a Fondu soudržnosti (FS). Z oblasti investic do lidí, sociální 

soudržnosti a hodnot je pak financován především Evropský sociální fond plus (ESF+). Financování je doplněno 

o prostředky NGEU pro program REACT-EU posilující alokace programů období 2014-2020. 

Součástí podokruhu 2b – Odolnost a hodnoty je vedle menších programů (Pericles, RescEU, EU4Health) či 

vzdělávacího programu Erasmus+ hrazených z VFR i Nástroj na podporu oživení a odolnosti po pandemii Covid-

19 financovaná z NGEU.  

(VFR + NGEU) Výdajová oblast 3 – Přírodní zdroje a životní prostředí 

je určen na Společnou zemědělskou politiku EU, která se člení na dva pilíře – v rámci tzv. I. pilíře jsou 

financovány přímé platby zemědělským subjektům a opatření na podporu zemědělských trhů (Evropský 

zemědělský záruční fond), v rámci II. pilíře je financován rozvoj venkova členských států (Evropský zemědělský 

fond pro rozvoj venkova). Dále do tohoto okruhu spadá Společná námořní a rybářská politika či programy v 

oblasti ochrany životního prostředí a klimatu (LIFE, Fond pro spravedlivou transformaci). Financování rozvoje 

venkova a Fondu pro spravedlivou transformaci je doplněno o prostředky NGEU. 

(VFR) Výdajová oblast 4 – Migrace a správa hranic 

financuje společnou politiku v oblasti migrace a správy hranic, která je oproti programovému období 2014-

2020 vyčleněna do samostatného okruhu. Jedná se o Azylový, migrační a integrační fond (AMIF) a Fond pro 

integrovanou správu hranic (IBMF) na zabezpečení vnějších hranic EU. 

(VFR) Výdajová oblast 5 – Bezpečnost a obrana 

obsahuje prostředky pro programy, které posilují obranyschopnost Evropy. Největším výdajem je zde v oblasti 

obrany Evropský obranný fond (EDF), či posílení vojenské mobility, v oblasti bezpečnosti do okruhu 5 spadá 

Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF), či agentura Europol.  

(VFR) Výdajová oblast 6 – Sousedství a svět 

je určen na výdaje na vnější činnosti EU. Hlavním programem je Nástroj pro sousedství a rozvojovou a 

mezinárodní spolupráci (NDICI) – Globální Evropa určený na podporu rozvojových zemí, do kterého byl od r. 

2021 integrován i původně mimorozpočtový Evropský rozvojový fond. Dále jsou z tohoto okruhu financovány 

humanitární pomoc, výdaje na Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (SZBP) či předvstupní pomoc (IPA 

III).  

(VFR) Výdajová oblast 7 – Evropská veřejná správa 

je určen na financování administrativy všech institucí a orgánů EU, vč. výdajů na zaměstnance, dále obsahuje 

výdaje na Evropské školy a na penzijní systém EU.  

 

 

 

Zdroj: Evropská komise  
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