
Název Podporované aktivity Cíle Oprávnění žadatelé Statistiky čerpání v ČR
Celková alokace pro 

ČR

Celková 

alokace
Koordinátor pro ČR Odkaz na další info Poznámka

Evropský fond pro strategické investice (EFSI)

Projekty strategické infrastruktury

Ekologicky udržitelné projekty

Výzkum, vývoj, inovace

Investiční projekty malých a středních podniků

Rozvoj veřejných i soukromých investic v rámci EU

Zlepšení investičního prostředí

Mobilizace soukromého kapitálu

Soukromé organizace

Státní úřady

Regionální a místní 

samosprávy

Státrm zřizované organizace

Není k dispozici Není stanovena 21 mld. € http://www.eib.org/efsi/

V jednání 

navýšení a 

prodloužení

Z EFSI často 

financovány 

záruky na úvěry

LIFE - Finanční nástroj EU pro životní prostředí a klima

Ochrana životního prostředí

Pilotní a demonstrační projekty

Integrované projekty 

Projekty budování kapacit

Informační projekty

Inovační a kreativní projekty

Přechod na nízkouhlíkové technologie

Příspěvek ke zlepšování kvality životního prostředí a 

zastavení úbytku biologické rozmanitost, včetně 

podpory sítě Natura 2000

Zlepšování rozvoje, provádění a kontrola dodržování 

politik Unie v oblasti ŽP a klimatu

Lepší správu v oblasti ŽP a klimatu na všech úrovních 

včetně zapojení dalších aktérů

Soukromé organizace

Státní úřady

Regionální a místní 

samosprávy

Státem zřizované organizace

Univerzity

Výzkumné instituce

Neziskové organizace

2014-2015 1,66 mil. € Není stanovena 3,5 mld €
MŽP, oddělení programů EU, odbor finančních a 

dobrovolných nástrojů

http://www.env.cz/cz/komu

nitarni_program_life

http://www.program-life.cz/

15 % spolufin. 

MŽP

Celoevropská 

konkurence, 

malá úspěšnost 

žídostí

Kreativní Evropa (Creative Europe)

Akce zaměřené na zviditelňování bohatství a rozmanitosti 

evropských kultur

Využití digitálních technologií v kultuře

Mezinárodní spolupráce

Pořádání kulturních akcí (festivaly)

Posílení konkurenceschopnosti evropských kulturních a 

kreativních odvětví

Podpora mezinárodní spolupráce v kulturních a 

kreativních odvětvích

Soukromé organizace

Státní úřady

Regionální a místní 

samosprávy

Státem zřizované organizace

Neziskové organizace

Univerzity a vzdělávací 

organizace

2014-2015 7,02 mil. € Není stanovena 1,46 mld. €

Dílčí program MEDIA: Národní filmový archiv, 

Národní 28, 110 00 Praha 1

Dílčí program Kultura: Institut umění-Divadelní 

ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1 

Národní památkový ústav-Sekce pro kulturní 

dědictví v programu Kultura, Valdštejnské nám. 

3/162, 118 01 Praha 1

http://www.kreativnievropa.

cz/

Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a tředních 

podniků (COSME)

Podpora zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních 

podniků

Vznik nových podnikatelských aktivit

Spolupráce MSP v Evropě

Rozvoj MSP

Zvyšování zaměstnanosti

Rozvoj podnikavosti obyvatel

Soukromé organizace

Státní úřady

Regionální a místní 

samosprávy

Státem zřizované organizace

Neziskové organizace

Dokončené a zahájené 

projekty od roku 2015 = 

4 mil. €

Není stanovena 2,3 mld. €
Enterprise Europe Network (TAČR), ŘO: MPO, Odbor 

inovačního podnikání a investic 

http://www.czechinvest.org/

cosme-2014-2020

https://ec.europa.eu/easme

/en/cosme

Horizont 2020 – Rámcový program EU pro výzkum a inovace

Výzkumné aktivity s jasně stanovenými cíli, které vedou ke 

vzniku nových poznatků a technologií

Produkce inovovaných výrobků a služeb

Podpora mladých výzkumníků

Podpora mezinárodní mobility pracovníků

Podpora výzkumu a inovací v MSP

Přispět ke společnosti založené na inovacích a výzkumu 

v celé EU

Dospět k naplnění strategie EU 2020 v oblasti vědy a 

výzkumu

Soukromé organizace

Státní úřady

Regionální a místní 

samosprávy

Státem zřizované organizace

Univerzity

Výzkumné instituce

Neziskové organizace

2014-2015 62,8 mil. € Není stanovena 77 mld. €

Technologické centrum AV, Národní koordinátor: 

Ing. Naďa Koníčková, tel.: +420 234 006 109, e-mail: 

konickova@tc.cz 

https://www.h2020.cz/cs

https://ec.europa.eu/progra

mmes/horizon2020/

Nástroj pro propojení Evropy CEF

Budování železničních koridorů

Budování přeshraničního dálničního spojení

Projekty v oblasti energetiky a komunikace

Propojení Evropy díky transevropským sítím v souladu 

se strategií EU 2020

Dosažení snížení emisí skleníkových plynů oproti roku 

1990

Soukromé organizace 

(mezinárodní firmy)

Státní úřady

Státem zřizované organizace

2014-2015 845 mil. € Není stanovena 33 mld. €

Ministerstvo dopravy, Odbor fondů EU-Oblast 

dopravy, MVČR, Odbor eGovernmentu-Energetika, 

MPO, Odbor elektroenergetiky a Odbor 

plynárenských a kapalných paliv 

https://www.mdcr.cz/Doku

menty/Evropska-

unie/Program-CEF

https://ec.europa.eu/transp

ort/themes/infrastructure_e

n

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI)

Boj proti nezaměstnanosti mladých

Sociální ochrana a sociální začleňování

Podpora pracovní mobility

Mikrofinancování sociálního podnikání

Snížení nezaměstnanosti

Podpora sociálního začleňování

Finanční a bankovní 

organizace

Státní úřady

Regionální a místní 

samosprávy

Státem zřizované organizace

Není k dispozici Není stanovena 919 mil. €
MPSV, Ing. Jitka Zukalová, odbor EU a Mezinárodní 

spolupráce

http://ec.europa.eu/social/

main.jsp?catId=1081

http://ec.europa.eu/social/

main.jsp?langId=cs&catId=10

81

Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD)

Podpora začleňování dětí ze sociálně slabých rodin v rámci 

vzdělávání

Potravinová pomoc znevýhodněným

Podpora sociální soudržnosti

Naplňování strategie Evropa 2020 (vymícení chudoby, 

snížení počtu osob ohrožených chudobou)

Státní úřady

Regionální a místní 

samosprávy

Není k dispozici  20,7 mil. € 3,396 mld. €
MPSV, Odbor kancelář náměstka pro řízení sekce 

ekonomiky a evropských fondů

https://www.mpsv.cz/cs/296

36

ISA
2

Digitální řešení ve veřejné správě a administrativě 

Propojednost systémů veřejné správy přes hranice

Kompatibilita různých řešení

Snížení byrokracie

Rozvoj eGovernmentu

Státní úřady

Regionální a místní 

samosprávy

Není k dispozici Není stanovena 131 mil. €
https://ec.europa.eu/isa2/is

a2_en

Program na podporu strukturálních reforem Provádění strukturálních reforem

Eliminace negativních dopadů provádění strukturálních 

reforem

Zlepšení administrativních a institucionálních kapacit

Státní úřady

Regionální a místní 

samosprávy

Není k dispozici Není stanovena 142,8 mil. €

http://www.consilium.europ

a.eu/cs/policies/structural-

support-programme/

Fond vnitřní bezpečnosti (ISF)

Školení konzulátních pracovníků, pyrotechniků, zaměstnaců 

celní správy

Školení ohledně kyberzločinnosti

Zajištění vysoké úrovně bezpečnosti v rámci EU

Předcházení trestné činnosti

Boj proti organizovanému zločinu

Státní úřady

Státem zřizované organizace
Není k dispozici 32,18 mil. € 3,76 mld. € MVČR, Odbor fondů EU v oblasti vnitřních věcí

http://www.mvcr.cz/clanek/f

ondy-eu-v-oblasti-vnitrnich-

veci-obecne-

informace.aspx?q=Y2hudW0

9Mw%3D%3D

Evropský globalizační fond (EGF)

Pomoc při hledání práce

Poradenství v oblasti profesionálního rozvoje

Vzdělávání odborná příprava rekvalifikace

Coaching a mentoring

Podnikání a zakládání podniku

Zmírnění dopadů uzavření podniku v souvislosti s krizí 

případně strukturálních změn v ekonomice
Jednotlivci (Fyzické osoby, 

podnikatelé)
Není k dispozici Není stanovena 150 mil. €

http://ec.europa.eu/social/

main.jsp?catId=326&langId=

cs

Evropa pro občany

Spolupráce měst

Projekty připomínající historii evropských národů

Podpora občanské společnosti

Rozvoj evropského občanství

Zvyšování povědomí občanů o společné historii 

Zlepšení podmínek pro občanskou a demokratickou 

účast v Evropě

Neziskové orgenizace

Výzkumné organizace

Obce

Není k dispozici Není stanovena
185,468 mil 

€

Úřad vlády ČR, Odbor o informování o evropských 

záležitostech

https://eacea.ec.europa.eu/

europe-for-citizens_en

WiFi4EU
Zavádění veřejně přístupného WiFi připojení na veřejných 

místech
Zlepšní přístupy obyvatel EU k internetovému připojení Orgány veřejné správy Není k dispozici Není stanovena 120 mil. €

https://ec.europa.eu/digital-

single-market/en/wifi4eu-

bezplatne-wifi-pripojeni-pro-

obyvatele-eu

Doplňkové programy k ESIF- PRACOVNÍ VERZE

http://www.eib.org/efsi/
http://www.kreativnievropa.cz/
http://www.kreativnievropa.cz/
https://www.mpsv.cz/cs/29636
https://www.mpsv.cz/cs/29636
https://ec.europa.eu/isa2/isa2_en
https://ec.europa.eu/isa2/isa2_en
http://www.consilium.europa.eu/cs/policies/structural-support-programme/
http://www.consilium.europa.eu/cs/policies/structural-support-programme/
http://www.consilium.europa.eu/cs/policies/structural-support-programme/
http://www.mvcr.cz/clanek/fondy-eu-v-oblasti-vnitrnich-veci-obecne-informace.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D
http://www.mvcr.cz/clanek/fondy-eu-v-oblasti-vnitrnich-veci-obecne-informace.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D
http://www.mvcr.cz/clanek/fondy-eu-v-oblasti-vnitrnich-veci-obecne-informace.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D
http://www.mvcr.cz/clanek/fondy-eu-v-oblasti-vnitrnich-veci-obecne-informace.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D
http://www.mvcr.cz/clanek/fondy-eu-v-oblasti-vnitrnich-veci-obecne-informace.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-bezplatne-wifi-pripojeni-pro-obyvatele-eu
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-bezplatne-wifi-pripojeni-pro-obyvatele-eu
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-bezplatne-wifi-pripojeni-pro-obyvatele-eu
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-bezplatne-wifi-pripojeni-pro-obyvatele-eu


Název Regiony Celková alokace Koordinátor

Program ČR-Polsko
Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký, 

Moravskoslezský
226,2 mil. €

MMR, Odbor evropské 

územní spolupráce, 

Pracoviště Letenská 3, Praha 

1

Program Slovensko-ČR Jihomoravský, Zlínský, Moravskoslezský 90,1 mil. €

MMR, Odbor evropské 

územní spolupráce, 

Pracoviště Letenská 3, Praha 

1

Program Rakousko-ČR Jihočeský, Vysočina, Jihomoravský 97 mil. €

MMR, Odbor evropské 

územní spolupráce, 

Pracoviště Letenská 3, Praha 

1

Program Bavorsko-ČR Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský 10,4 mil. €

MMR, Odbor evropské 

územní spolupráce, 

Pracoviště Letenská 3, Praha 

1

Program Sasko-ČR Karlovarský, Ústecký, Liberecký 186 mil. €

MMR, Odbor evropské 

územní spolupráce, 

Pracoviště Letenská 3, Praha 

1

Program Interreg Central Europe Všechny regiony 246 mil. €

MMR, Odbor evropské 

územní spolupráce, 

Pracoviště Letenská 3, Praha 

1

Program Interreg Danube Všechny regiony 221,9 mil €

MMR, Odbor evropské 

územní spolupráce, 

Pracoviště Letenská 3, Praha 

1

Program Interreg Europe Všechny regiony 359 mil. €

MMR, Odbor evropské 

územní spolupráce, 

Pracoviště Letenská 3, Praha 

1

Program ESPON 2020 Všechny regiony 50,5 mil. €

MMR, Odbor evropské 

územní spolupráce, 

Pracoviště Letenská 3, Praha 

1

Program INTERACT III Všechny regiony 40 mil. €

MMR, Odbor evropské 

územní spolupráce, 

Pracoviště Letenská 3, Praha 

Program URBACT III Všechny regiony 74 mil. €

MMR, Odbor regionální 

politiky, Pracoviště Na 

Příkopě 3, Praha 1

Fondy mimo EU

Název Podporované aktivity a cíle Alokace pro ČR (2014-2021) Národní koordinátor Odkaz na další info

EEA Grants, Norway Grants
Výzkum, Vzdělávání, Životní prostředí, ochrana klimatu, 

kultura, Integrace Romů, Boj proti domácímu násilí
184 mil €

Ministerstvo financí, Odbor 

58-Mezinárodní vztahy, 

Letenská 15, Praha 1

http://www.eeagrants.c

z/

Program švýcarsko-české spolupráce

Modernizace soudnictví, Oblast prevence a zvládání katastrof, 

Zlepšení podmínek pro seniory, Modernizace dopravní 

infrastruktury, Zlepšení životního prostředí, Financování MSP, 

Zlepšná regulace finančního sektoru, Výzkum a vývoj, Zdraví, 

110 mil. CHF (cca 95 mil. €)

Ministerstvo financí, Odbor 

58-Mezinárodní vztahy, 

Letenská 15, Praha 1

http://www.swiss-

contribution.cz/

Speciální podpory

Název Popis

JESSICA Investice do městských oblastí

JEREMIE společné evropské zdroje pro nejmenší až střední podniky

JASMINE Popdpora mikrofinancování

JASPERS
Pomoc státům při přípravě velký projektů pro financování z 

ESIF

ODKAZ
http://ec.europa.eu/regional_policy/cs/funding/special-

support-instruments

Podrobnější informace:

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Narodni-

organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci/Analyza-

programu-EU-v-souvislosti-s-doplnkovosti-s-programy-ESI-

fondu

http://www.crr.cz/Files/Docs/EEN/EEN_publikace/201

5/3%20-%20komunitarni%20programy.pdf

https://www.euroskop.cz/86

43/sekce/o-komunitarnich-

programech/

https://ec.europa.eu/inf

o/funding-

tenders/overview-

funding-

programmes_en

Přeshraniční programy

http://www.eeagrants.cz/
http://www.eeagrants.cz/
http://www.swiss-contribution.cz/
http://www.swiss-contribution.cz/
http://ec.europa.eu/regional_policy/cs/funding/special-support-instruments
http://ec.europa.eu/regional_policy/cs/funding/special-support-instruments
http://www.crr.cz/Files/Docs/EEN/EEN_publikace/2015/3 - komunitarni programy.pdf
http://www.crr.cz/Files/Docs/EEN/EEN_publikace/2015/3 - komunitarni programy.pdf
https://www.euroskop.cz/8643/sekce/o-komunitarnich-programech/
https://www.euroskop.cz/8643/sekce/o-komunitarnich-programech/
https://www.euroskop.cz/8643/sekce/o-komunitarnich-programech/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/overview-funding-programmes_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/overview-funding-programmes_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/overview-funding-programmes_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/overview-funding-programmes_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/overview-funding-programmes_en

