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Předmluva

Evropská komise předložila v reakci na vý-
voj světové ekonomiky a jeho dopad na 
Evropu soubor programů k podpoře za-
městnanosti, růstu a investic v celé Evrop-
ské unii. Programy jsou součástí víceletého 
finančního rámce na období 2014–2020.

Tato publikace bude vaším průvodcem po 
těchto programech a možnostech financo-
vání, jež nabízejí. Obsahuje jejich stručný 
popis; podrobnější informace naleznete na internetových stránkách Ev-
ropské komise1.

Možnosti financování z EU ukazují, že rozpočet EU hodnotně přispívá v řadě 
oblastí od výzkumu, zaměstnanosti, regionálního rozvoje a spolupráce po 
vzdělávání, kulturu, životní prostředí, humanitární pomoc a mnohé další.

Nabízí významnou podporu pro malé a střední podniky, nevládní a občan-
ské neziskové organizace, mladé lidi, výzkumné pracovníky, zemědělce, 
veřejnoprávní a jiné subjekty.

Doufám, že díky tomuto průvodci získáte základní představu, jak požádat 
o financování z EU pro svůj projekt a také jej získat. Pevně věřím, že půjde 
o první krok v úspěšné realizaci vašeho projektu a potvrdí se tak, že rozpo-
čet EU přináší konkrétní výsledky a slouží potřebám občanů Evropské unie.

Günther H. Oettinger, 
evropský komisař pro rozpočet a lidské zdroje

1 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders_cs 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders_cs
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Tato příručka je určena všem potenciálním příjemcům finančních prostřed-
ků EU. Vysvětluje,

• jak financování z peněz EU funguje,
• způsoby, jimiž je financování z peněz EU řízeno,
• druhy financování,
• způsobilost pro financování a
• pravidla a zásady, jež pro financování z peněz EU platí.

Tato příručka seznamuje čtenáře s tím, jaké se u financování z prostředků 
EU nabízejí možnosti. Podrobnější informace jsou k dispozici na interneto-
vých stránkách Evropské komise v sekci Financování, tendry, výběrová 
řízení1.

1 http://europa.eu/!wJ86hJ 

Úvod

http://europa.eu/!wJ86hJ


Jak financování z peněz EU funguje?

1. Vyhledání možnosti financování
Chcete-li získat finanční prostředky na svůj projekt, budete si muset vyhledat 
vhodnou výzvu k podávání návrhů či projektů1 a přesně dodržet konkrétní poky-
ny k tomu, jak o financování požádat. Váš projekt se bude o financování ucházet 
vedle projektů, jež podají další žadatelé. Toto financování je poskytováno for-
mou přímého finančního příspěvku, který Evropská komise uděluje na podporu 
projektů a organizací, jež přispívají k naplnění určitého programu či politiky EU.

Tato příručka je určena převážně šesti skupinám potenciálních žadatelů, 
a to malým a středním podnikům, nevládním organizacím, mladým lidem, 
výzkumným pracovníkům, zemědělcům a veřejnoprávním subjektům. Cen-
ným zdrojem informací však může být i pro žadatele z jiných kategorií.

2. Vyhledání partnera
Většina projektů financovaných 
z prostředků EU je realizována 
společně s organizacemi z dalších 
členských či přidružených zemí 
EU. Partnera projektu si lze vy-
hledat za pomoci několika k tomu 
určených vyhledávacích nástrojů2.

1 http://europa.eu/!wy99PM 
2 http://europa.eu/!by47tN 

http://europa.eu/!wy99PM
http://europa.eu/!by47tN
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3. Podání žádosti
Návrh vypracujte podle pokynů, kritérií a požadavků, které jsou uvedeny ve 
výzvě, do níž chcete projekt přihlásit.

4. Způsobilost a přípustnost
Návrh musí splňovat kritéria způsobilosti a přípustnosti1, která jsou uvede-
na v pokynech doprovázejících konkrétní výzvu k podávání návrhů.

5. Hodnocení
Každý projekt před tím, než je schváleno 
jeho financování, prochází hodnocením 
a analýzou.

6.  Podpis dohody 
a získání grantu

Pokud je váš návrh projektu schválen, 
následuje podpis grantové dohody.

7. Řízení projektu
Po udělení grantu je nutno učinit různé 
kroky a přijmout vícero opatření. Jakmile 
je uzavřena grantová dohoda, je projekt 
až do jeho ukončení nutno svědomitě ří-
dit. V tom vám však může být Evropská 
komise nápomocna, a to dodáním vzo-
rů dokumentů, které je během projektu 
nutno předkládat, a stanovením termínů, 
které je třeba dodržovat.

1 http://europa.eu/!xg76XM

http://europa.eu/!xg76XM


Způsoby, jimiž je financování z peněz 
EU řízeno

Financování z peněz EU je řízeno třemi způsoby:

1. Přímé řízení
Evropská komise řídí vynakládání peněz z rozpočtu sama v případech, kdy 
dané projekty provádějí přímo její útvary v ústředí, při delegacích EU nebo 
prostřednictvím výkonných agentur EU. Řízením rozpočtu se rozumí udě-
lování grantů, převádění finančních prostředků, monitorování, výběr do-
davatelů a další činnosti. Na internetu je v tematickém členění k dispozici 
seznam právě probíhajících výzev k podávání návrhů1.

2. Nepřímé řízení
O nepřímé řízení programů financování se jedná v případech, kdy tyto pro-
gramy realizují nečlenské země, mezinárodní organizace, rozvojové agen-
tury či další subjekty. Možnosti financování projektů, jež do tohoto režimu 
řízení spadají, zveřejňují samy tyto řídicí orgány.

1 http://europa.eu/!Wf74yB (EN) 

http://europa.eu/!Wf74yB
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3. Sdílené řízení
Dohodami o sdíleném řízení svěřuje Evropská komise řízení určitých pro-
gramů zemím EU. Tyto dohody, jež jednotlivé země vypracovávají ve spo-
lupráci s Evropskou komisí, vymezují způsob, jakým budou finanční pro-
středky během období financování využívány. Toto období se obvykle 
shoduje s obdobím trvání víceletého finančního rámce. Stávající rámec je 
vyhlášen na léta 2014–2020.

Země EU následně svěřují správu evropských peněz především řídicím or-
gánům, např. ministerstvům a dalším veřejnoprávním subjektům. Tyto in-
stituce pak odpovídají za pořádání a vyhlašování výzev k podávání návrhů 
a zadávacích řízení.

V rámci sdíleného řízení je v praxi spravováno přibližně 80 % finančních 
prostředků EU.

 



Druhy financování

Formy financování se nabízejí různé, např. granty, půjčky, záruky, dotace 
a ceny v soutěžích.

1. Granty
Z grantů jsou financovány projekty, které přispívají k naplňování politik EU. 
Granty lze udělovat v různých oblastech od výzkumu přes vzdělávání až 
po humanitární pomoc. Poskytovány jsou soukromým i veřejným organi-
zacím, ve výjimečných případech pak fyzickým osobám.

Granty jsou jednou z forem doplňkového financování. EU totiž zpravidla 
nefinancuje projekty ze 100 %. Jinými slovy, projekt bude obvykle spolufi-
nancovat i samotná organizace, která grant obdržela. Pokud tedy organi-
zace uskutečňuje projekt za pomoci grantu, musí se na financování tohoto 
projektu sama podílet. Příklady projektů financovaných EU jsou k dispozici 
na internetové stránce EU Results1.

Granty jsou udělovány většinou na základě výzev k podávání návrhů. Pro-
střednictvím těchto výzev Evropská komise zveřejňuje příležitosti k získání 
finančních prostředků a vysvětluje způsob, jak o ně požádat. Další mož-
ností, jak finanční prostředky získat, jsou soutěže o ceny.

1 http://europa.eu/!Jr89wR (EN)

http://europa.eu/!Jr89wR
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2. Půjčky, záruky a kapitál
Ve spojitosti s politikami a programy EU poskytuje EU pomoc i formou 
půjček, záruk a kapitálu1. Tyto formy financování zprostředkovávají místní 
finanční instituce2, tedy banky, záruční společnosti a kapitáloví investoři. 
Tyto instituce rovněž určují přesné podmínky financování, tj. jeho výši, tr-
vání, úrokové sazby a poplatky.

EU například poskytuje příjemcům půjčky na investice do výzkumu a ino-
vací. Poskytuje příjemcům i záruky, tak aby mohli od bank a dalších úvě-
rových institucí získávat úvěry snáze nebo za výhodnějších podmínek3. EU 
se může rovněž výměnou za finanční spoluúčast na projektu stát jeho 
částečným spoluvlastníkem.

3. Dotace
Dotace a další druhy financování jsou v přímé gesci vlád členských států, 
nikoli Evropské komise. Udělovány jsou například zemědělské dotace na 
podporu zemědělců.

4. Ceny v soutěžích
Ceny jsou odměnou pro vítěze soutěží vyhlašovaných v rámci programu 
Horizont 20204. Jejich smyslem je kromě jiného podněcovat inovace a po-
skytovat motivační ocenění.

1 http://europa.eu/!bC78Gj 
2 http://europa.eu/!QT87Gm 
3 http://europa.eu/!QT87Gm 
4 http://europa.eu/!hm44Hr (EN)

http://europa.eu/!bC78Gj
http://europa.eu/!QT87Gm
http://europa.eu/!QT87Gm
http://europa.eu/!hm44Hr


Veřejné zakázky

Veřejnými zakázkami nejsou financovány projekty jako takové, nýbrž slou-
ží k pořízení služeb, stavebních prací či zboží od externích dodavatelů pro 
vnitřní potřeby Evropské komise. Jako příklady veřejných zakázek lze uvést 
provádění studií, poskytování technické pomoci, zajišťování školení, pořá-
dání konferencí či poskytování poradenství. Dodavatelé veřejných zakázek 
jsou vybíráni prostřednictvím výzev k podávání nabídek, které v Evropě 
vyhlašují útvary Komise1, úřady a agentury.

1 http://europa.eu/!CM36yN (EN)

http://europa.eu/!CM36yN
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Kdo je pro financování způsobilý?

O financování z peněz EU se mohou ucházet občané, organizace, podniky, 
místní a regionální orgány i vlády. Potenciální příjemci těchto prostředků 
zpravidla spadají do jedné z šesti kategorií. Kritéria způsobilosti se uplat-
ňují na každý program financování, přičemž jednotlivé vyhlášené výzvy 
specifikují další, podrobnější kritéria1.

1. Malé a střední podniky
Malé a střední podniky mohou prostředky z EU2 získat ve formě grantů, 
půjček a v některých případech ve formě záruk. Mohou se ucházet i o ve-
řejné zakázky na dodávky různého zboží či služeb.

1 http://europa.eu/!xg76XM
2 http://europa.eu/!qg66Ku 

http://europa.eu/!xg76XM
http://europa.eu/!qg66Ku
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2. Neziskové a nevládní organizace
Neziskové a nevládní organizace 
mohou předpoklady k získání pro-
středků EU v rámci různých pro-
gramů splňovat v případě, že jejich 
činnosti přímo podporují několik 
politik EU1. Podrobnosti k financo-
vání a podávání žádostí zveřejňují 
jednotlivé země na internetových 
stránkách řídicích orgánů. Finan-
cování nevládních organizací řídí 
rovněž Komise či jiné subjekty EU2.

3. Mladí lidé
Mladí lidé splňují předpoklady k tomu, aby získali financování v rámci 
nejrůznějších programů EU3 včetně programu ERASMUS+ a Evropské-
ho sociálního fondu. Tyto programy4 jsou obecně určeny mladým lidem 
(13–31 let), mládežnickým organizacím a dalším zainteresovaným sub-
jektům v oblasti práce s mládeží. Konkrétní výzvy k podávání návrhů však 
uvádějí další, zvláštní kritéria.

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí5 podporuje mladé lidi 
z vybraných regionů EU, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělá-
vání či odborné přípravy. Tato iniciativa je doplňkem k dalším projektům, 
které realizují členské státy, včetně projektů v rámci Evropského sociálního 
fondu (ESF)6.

1 http://europa.eu/!Py73MK 
2 http://europa.eu/!Gc38bc
3 http://europa.eu/!KR33Jm 
4 http://europa.eu/!wR89NY
5 http://europa.eu/!Fc99GG 
6 http://europa.eu/!rN76NR 

http://europa.eu/!Py73MK
http://europa.eu/!Gc38bc
http://europa.eu/!KR33Jm
http://europa.eu/!wR89NY
http://europa.eu/!Fc99GG
http://europa.eu/!rN76NR
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Více informací o Iniciativě na pod-
poru zaměstnanosti mladých lidí 
i o zárukách pro mladé lidi mohou 
poskytnout řídicí orgány1 v jednot-
livých zemích EU.

4. Výzkumní pracovníci
Výzkum a inovace jsou nanejvýš 
důležité z hlediska dlouhodobé 
strategie Evropské unie pro za-
městnanost, růst a investice. Vý-
zkumníkům z Evropy i dalších koutů 
světa jsou tak k dispozici speciál-
ní programy i další zdroje podpory. Žádat mohou o celou řadu možností 
podpory financované z prostředků EU2, zejména prostřednictvím programu 
Horizont 2020, největšího výzkumného a inovačního programu EU.

5. Zemědělci
Finanční prostředky jsou zemědělcům vyčleňovány prostřednictvím růz-
ných programů EU, zejména v rámci společné zemědělské politiky (SZP)3. 
V několika podpůrných programech jsou zemědělcům hrazeny přímé plat-
by z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF).

Finanční prostředky jsou pro zemědělce vyhrazeny i v Evropském země-
dělském fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a čerpat lze též z vnitrostátních 
či regionálních a někdy i soukromých zdrojů.

Podmínky podpory si ve svých operačních programech určují jednotlivé 
státy EU, které za hospodaření s finančními prostředky na svém území 
také odpovídají.

1 http://europa.eu/!MY33tT 
2 http://europa.eu/!Rv46VG 
3 http://europa.eu/!GW36Mk

http://europa.eu/!MY33tT
http://europa.eu/!Rv46VG
http://europa.eu/!GW36Mk
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6. Veřejnoprávní subjekty
Veřejnoprávní subjekty mohou využít řady možností financování z EU1, od 
investic do rozvoje institucionální kapacity a zvýšení efektivity až po místní 
infrastrukturní projekty2.

Politika soudržnosti3 (neboli regionální politika) podporuje hospodářskou, soci-
ální a územní soudržnost v regionech, které splňují podmínky pro financování.

7. Další příjemci
Možnosti financování z prostředků EU se nabízejí i příjemcům, kteří nespadají 
do žádné z výše uvedených šesti kategorií. Tyto příležitosti se otevírají napří-
klad v souvislosti s přistoupením k Evropské unii či s hospodářskou krizí4. Další 
možnosti financování se nabízejí podpoře iniciativ v oblasti azylu, migrace, 
integrace, bezpečnostního výzkumu, kontroly hranic a boje proti drogám5.

1 http://europa.eu/!Kv78gX
2 http://europa.eu/!wd86Qu 
3 http://europa.eu/!rg49cc 
4 http://europa.eu/!Kg44Ym 
5 http://europa.eu/!Td68VW (EN) 

http://europa.eu/!Kv78gX
http://europa.eu/!wd86Qu
http://europa.eu/!rg49cc
http://europa.eu/!Kg44Ym
http://europa.eu/!Td68VW
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Pravidla a zásady

K tomu, aby měl k financování z peněz EU každý rovný přístup, jsou stano-
vena zvláštní pravidla a zásady6. Důkladné kontrole toho, zda jsou peníze 
EU vynakládány řádně, slouží nástroje transparentnosti a odpovědnosti.

6 http://europa.eu/!KT69BG 

http://europa.eu/!KT69BG
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Transparentní postupy pro všechny

Všichni žadatelé jsou chráněni zásadami transparentnosti a rovného za-
cházení, které upravuje finanční nařízení EU a jeho prováděcí pravidla1. 
Tyto zásady platí bez ohledu na to, zda se žadatelé ucházejí o grant řízený 
Evropskou komisí či řídicím orgánem, anebo zda jako uchazeči usilují o ve-
řejnou zakázku v zadávacím řízení.

Transparentní postupy znamenají rovněž rovný přístup k informacím. Vý-
zvy k podávání návrhů jsou proto zveřejňovány na internetových strán-
kách Evropské komise. Zásada transparentnosti platí i pro unijní prostřed-
ky spravované na úrovni členského státu či regionu.

Výzvy Komise k podávání nabídek jsou zveřejňovány na internetových 
stránkách2 jednotlivých generálních ředitelství. Uveřejňovány jsou i v Do-
datku k Úřednímu věstníku Evropské unie a v jeho on-line vydání, v data-
bázi TED3.

Veřejně dostupné jsou i informace o příjemcích finančních prostředků EU 
v rámci přímého řízení. Konkrétně jsou na internetových stránkách sys-
tému finanční transparentnosti zveřejňována jména či názvy příjemců fi-
nančních prostředků a výše částek, které tito příjemci obdrželi.

Zveřejňování názvů přijímajících organizací je povinné i u finančních pro-
středků, jež spravují členské státy EU. Platí tedy mj. pro finanční prostřed-
ky poskytované v rámci společné zemědělské politiky, námořní a rybářské 
politiky a strukturálních a investičních fondů. Země EU tyto informace zve-
řejňují na svých internetových stránkách..

1 http://europa.eu/!bM69BQ (EN, FR, DE)
2 http://europa.eu/!wJ86hJ 
3 http://europa.eu/!kR73Yb 
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NA INTERNETU
Informace ve všech úředních jazycích Evropské unie najdete na portálu 
Europa:  
www.europa.eu

OSOBNĚ
Po celé Evropě byly zřízeny stovky místních informačních středisek EU. 
Adresu vašeho nejbližšího střediska naleznete na internetové stránce:   
www.europedirect.europa.eu

TELEFONICKY NEBO POŠTOU
Europe Direct je služba, která odpoví na vaše dotazy o Evropské unii. Na 
tuto službu se můžete obrátit prostřednictvím bezplatné telefonní linky: 
00 800 6 7 8 9 10 11 (někteří operátoři mobilních sítí neumožňují volání na 
čísla s předvolbou 00 800 nebo tyto hovory zpoplatňují) či prostřednictvím 
placené telefonní linky mimo EU: +32 22999696. Můžete také využít elek-
tronické pošty v rámci  www.europedirect.europa.eu

PUBLIKACE O EVROPĚ
Publikace o EU jsou na dosah jednoho kliknutí na internetových stránkách EU 
Bookshop: www.bookshop.europa.eu

Kontakt s EU

http://www.europa.eu
http://www.europedirect.europa.eu
http://www.europedirect.europa.eu
http://www.bookshop.europa.eu


Informace o financování z EU a nabídkových řízeních: 
ec.europa.eu/info/funding-tenders_cs

Databáze EU Results – příklady projektů financovaných z EU:
ec.europa.eu/budget/euprojects

Internetové stránky o rozpočtu EU:
ec.europa.eu/budget

Kontaktujte nás:
BUDG-budget-inbox@ec.europa.eu

  @EU_Budget #EUBudget #EUBudget4results

    EU Budget
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