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Přehled základních komunitárních
programů
•
•
•
•
•
•

6. Rámcový program Společenství pro vědu a výzkum
Safer Internet Plus
eContent Plus
eTEN
EUREKA
SOCRATES II:
–
–
–
–
–

•
•
•
•
•
•

Comenius
Erasmus
Grundtvig
Lingea
Minerva

Leonardo da Vinci II
eLearning
Culture 2000
Integrovaný akční program pro oblast celoživotního vzdělávání 2007 – 2013
Culture 2007
Finanční mechanizmy EHP/Norska – stojí zvlášť
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Základní charakter komunitárních
programů
• Finanční prostředky přidělovány přímo
kancelářemi v Bruselu či Lucemburku
• Mezinárodní partnerské konsorcium
• Evropská přidaná hodnota
• Hodnocení probíhá v Bruselu/Lucemburku
• Smlouva podepisována podle
bruselského/lucemburského práva
• Každý partner má svůj rozpočet
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Evropská přidaná hodnota a přínos k
politikám EU
• Nutno prokázat, že projekt nemůže být
náležitě proveden a uplatněn pouze na
lokální úrovni, že je zapotřebí mezinárodní
spolupráce
• Návaznost na politiky EU a akční plány či
strategické dokumenty
– i2010
– Podpora MSP
– Podpora standardizace
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Financování komunitárních programů
• Každý partner má svůj rozpočet, za který
zodpovídá
• Čerpání projektového rozpočtu podléhá
auditu
• Finance poskytnuty žadateli, který je
rozesílá ostatním partnerům dle smlouvy
• Kolektivní finanční i technická
zodpovědnost
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Finanční spoluúčast předkladatelů
projektu
• Téměř každý příspěvek EK předpokládá finanční
spoluúčast předkladatelů projektu
• Finanční spoluúčast se pohybuje od 0-70% z celkového
rozpočtu
• Předkladatelé musí být schopni prokázat, že mají finanční
prostředky na spolufinancování
• Předkladatelská organizace musí být finančně stabilní, v
opačném případě si EK může vyžádat doplňující
dokumentaci či bankovní garance
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Financování projektů a
způsobilé/uznatelné náklady

•
•
•
•
•
•
•
•

OSOBNÍ NÁKLADY
INVESTIČNÍ MAJETEK
CESTOVNÉ
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
OSTATNÍ NÁKLADY
+/- OCHRANA DUŠ. VLASTNICTVÍ
SUBDODÁVKY
REŽIJNÍ NÁKLADY
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Uznatelné náklady
 v souladu s kontraktem
 ekonomické, potřebné, vynaložené během
trvání projektu
 v souladu s obvyklými účetními principy
účastníků
 zaznamenány v účetnictví (zdroje od „třetích
stran“ také v účetnictví)
 bez nepřímých daní (DPH, cla)
 s nulovým ziskem (nutnost definovat příjmy
projektu)
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Neuznatelné náklady
•
•
•
•
•

Nepřímé daně a poplatky včetně DPH a cla
Dlužné úroky
Rezervy, včetně rezerv na kurzové ztráty
Kurzové zisky/ztráty
Náklady vzniklé, přiřazené nebo uhrazené z jiného
projektu (grantu)
• Výdaje na cizí či vlastní kapitál
• Dluhy a poplatky za dluhové služby (úroky z bankovních
úvěrů, úvěry z obchodních úvěrů, finanční služba u
leasingu)
• Nepřiměřené nebo nepodložené náklady
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Příprava projektu
• Je nutné mezinárodní partnerské konsorcium
• Na začátku je lepší se nechat přizvat k projektu, který
píše někdo jiný, tj. zahraniční partner
• Je možné získat finance na přípravu projektů
– Technologické centrum AV ČR
– CzechInvest

• Ověřte si, kdo jsou projektoví partneři a jaké mají
zkušenosti. Byly s nimi v minulosti problémy?
• Kdo je koordinátorem projektu?
• Věnujte velkou pozornost rozpočtu!
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Obsah projektu
• Vím, jaká je moje role v projektu?
• Znám svůj projektový rozpočet? Odpovídá
objemu mé práce?
• Dostal jsem text projektu? Mám možnost
projekt připomínkovat?
• Vím, jaké budou projektové výsledky a jaký
k nim budu mít přístup po skončení
projektu?
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Podávání projektů

• Projekty se podávají v tištěné podobě i
elektronicky, někdy pouze elektronicky
• Zkontrolujte si den a hodinu uzávěrky
pro podání projektu
• Zkontrolujte si adresu pro podání
projektů
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Hodnocení projektů
• 1
- 3kola hodnocení dle typu programu
– Pre-proposals (Socrates II)
– Hearings (6RP – Integrované projekty, Networks of excellence)

• Hodnocení nezávislými experty pozvanými do
Bruselu/Lucemburku
• Začíná se aplikovat i hodnocení na dálku – 6RP
• 3
- 5hodnotitelů zpracuje nezávislý posudek a pak se musí
sjednotit na celkovém hodnocení při Consensus meetingu
• Vše pečlivě monitorováno Evropskou komisí
• Hodnotitelé nemají přístup k internetu a mobilním telefonům
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Přehled hodnotících kritérií
6RP
Relevance
S&T excellence

Potential impact

eContent+

Culture 2000

Contribution to the aims
of the action for the
specific target area

Approach and working
arrangements
Multilingual and
multicultural aspects

Quality of the
consortium

Approach and working
arrangements

Quality of the
management

Approach and working
arrangements

Mobilisation of
resources

Quality of the resources

Innovation and
creativity
European added
value

Quality
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Negociace
• Kontraktační jednání s Evropskou komisí
• Vede k podpisu smlouvy o přidělení finančních
prostředků
• Projektový rozpočet je ve většině případů
zkrácen
• Nutnost úpravy projektu dle připomínek
hodnotitelů
– Rozpočet
– Objem a způsob práce
– Alokace financí
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Smlouva s Evropskou komisí
• Po projektovém hodnocení a schválení
projektu probíhá negociační jednání v
Bruselu či Lucemburku
• Smlouva podepisována podle
bruselského/lucemburského práva
• Smlouvu podepisují většinou všichni
projektoví partneři – žadatel pouze zastupuje
konsorcium při jednáních s EK
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Jazyk podávání projektů

• Většinou angličtina
• Někdy nutný překlad projektového
abstraktu do francouzštiny nebo
češtiny
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Partnerské konsorcium
• Každý partner má práva a povinnosti
vyplývající ze smlouvy s EK a z konsorciální
smlouvy
• Sdílená finanční a technická zodpovědnost
• Expertízy partnerů se musí navzájem
doplňovat

20

Účastníci projektu
• Coodinator/Project Leader (žadatel)
– Podepisuje smlouvu s EC, spojnice mezi konsorciem a EC

• Contractor
– Podepisuje smlouvu s EC, nese společnou zodpovědnost i
zodpovědnost sám za sebe

• +/-Assistant Contractor
– Podepisuje smlouvu s EC, má omezenou zodpovědnost a
práva

• Subcontractor
– Má práva a povinnosti vůči kontraktorovi a řídí se tržními
cenami – není členem partnerského konsorcia
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Partnerská smlouva (konsorciální
smlouva)
• Většinou není součástí návrhu projektu. EK
doporučuje její uzavření do 6 měsíců od
začátku prací na projektu – konsorcium však
není povinno tuto smlouvu uzavřít
• V partnerské smlouvě podchytíte přístupová
práva k výsledkům projektu a jasně vymezíte
práva a povinnosti jednotlivých partnerů
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Konsorciální smlouva, partnerská
smlouva
•
•
•
•
•
•

Upravuje práva a povinnosti partnerů
Risk management
Rozhodovací procesy
Finanční alokace
Penalizace
Práva k výsledkům projektu
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Monitorování projektů
• Zpracování projektových zpráv cca 1x ročně
– Zpráva o projektových aktivitách
– Finanční zpráva

• Project review 1x ročně
– Nezávislí experti posoudí výsledky projektu dle
projektu, který je součástí smlouvy s EK

• Na review může záviset přidělení další
projektové zálohy
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Materiály pro studium a přípravu
•
•
•
•
•

Výzva
Pracovní program
Guidelines for proposers – Příručka pro žadatele
Guidelines for evaluators – Příručka pro hodnotitele
Financial guide – Finanční manuál
stáhněte si verzi platnou pro příslušný rok!!!
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Podpora
pro předkladatele projektů
•
•

Národní kontakt v ČR
Programme Infodesk:
09h00 - 17h00, PO-PÁ

•

Korespondenční adresa:
nemusí fyzicky existovat

• Informační dny
• Komerční poradci
Návrh projektu musí být doručen do Bruselu nebo
Lucemburku do 17:00 hod. dne uzávěrky
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Obecné informace o
možnostech financování ze
Strukturálních fondů ČR

Strukturální fondy
Strukturální fondy Evropské unie jsou spravovány
Evropskou komisí a slouží k financování
strukturální pomoci Společenství, která je
směřována převážně do chudších regionů
členských států a s jejíž pomocí je posilována
hospodářská a sociální soudržnost EU tak, aby
byly splněny výzvy jednotného vnitřního trhu.
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Strukturální fondy
Pro podporu regionů má Evropská unie čtyři finanční nástroje:
Evropský sociální fond (the European Social Fund – ESF) byl
vytvořen Římskou smlouvou v roce 1957.
Evropský záruční a orientační fond (the European Guidance and
Garantee Fund – EAGGF), oddělení orientace bylo založeno v roce
1962 a v roce 1964 se z něho vyčlenilo záruční oddělení.
Evropský fond regionálního rozvoje (the European Regional
Development Fund – ERDF) byl založen v roce 1975.
Finanční nástroj pro řízení rybolovu (the Financial Instrument for
Fisheries Guidance – FIFG) byl vytvořen v roce 1993
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Cíle politiky hospodářské a sociální
soudržnosti EU
Podpora rozvoje těch regionů, jejichž úroveň nedosahuje v daných
kritériích určitý evropský standard (Ochrana životního prostředí,
zlepšení infrastruktury, snížení nezaměstnanosti, restrukturalizace
průmyslu či rozvoj lidských zdrojů).
Pro programové období 2000 - 2006 byly Evropskou komisí vytyčeny tři
cíle.
• Cíl 1 - Podpora rozvoje zaostávajících regionů
Regiony s HDP pod hranicí 75% průměru EU se mohou těšit podpoře
udržitelného rozvoje zejména prostřednictvím investic do výroby. Cíl 1
je dosahován za podpory prostředků ze všech čtyř strukturálních fondů ERDF, ESF, EAGGF a FIFG.
• Cíl 2 - Podpora oblastí potýkajících se s restrukturalizací
Všechny oblasti, které nespadají pod Cíl 1, a které dlouhodobě vykazují
vysokou míru nezaměstnanosti, kriminality, špatnou úroveň školství
nebo životního prostředí. Cíl 2 je naplňován z prostředků ERDF, ESF,
FIFG.
• Cíl 3 - Podpora politiky zaměstnanosti a vzdělání
Snížení nezaměstnanosti prostřednictvím rekvalifikace, vzdělávání a
školení. Jediný fond, který jehož finanční prostředky jsou použity na
dosažení Cíle 3 je ESF.
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Cíl 1, Cíl 2, Cíl 3 v ČR (rozhodnutí Komise č.
559/2004)
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Programování SF
Základním programovým dokumentem pro čerpání
finančních prostředků ze strukturálních fondů EU je
Národní rozvojový plán na léta 2004-2006.
Na jeho základě byly s Evropskou komisí
dojednány texty Rámce podpory Společenství a
pěti odvozených operačních programů pro realizaci
pomoci v rámci Cíle 1 evropské regionální politiky.
Pro Cíl 2 a Cíl 3 byly vyjednány Jednotné
programové dokumenty pro hl. m. Praha.
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Rámec podpory společenství
RPS vymezuje prioritní cíle a oblasti, do kterých směřují prostředky ze
strukturálních fondů EU, a to do 13 krajů ČR.
RPS definuje základní institucionální uspořádání pro čerpání pomoci ze
strukturálních fondů a finanční rámec.
Rozvojová strategie, vytčená v RPS, je naplňována pomocí pěti operačních
programů. Všechny dokumenty jsou tzv. programovány na období příslušné
finanční perspektivy.
RPS má charakter smlouvy mezi vládou České republiky a Evropskou komisí.
Dokument byl přijat "Rozhodnutím Komise kterým se schvaluje Rámec podpory
Společenství pro strukturální pomoc Společenství v oblastech Cíle 1 v České
republice" - K (2004) 2089 ze dne 17.6. 2004.
Podkladem pro jednání o Rámci podpory Společenství je konečná verze
Národního rozvojového plánu.
Řídicím orgánem RPS je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor Rámce
podpory Společenství, který je rovněž gestorem vyjednávání o reformě politiky
soudržnosti v příštím programovém období 2007-2013 a hlavním koordinátorem
tvorby programových dokumentů.
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Operační programy
OP Průmysl a podnikání - podporuje rozvoj podnikatelského prostředí,
podnikání v průmyslu a v průmyslových službách, zvyšování
konkurenceschopnosti české průmyslové produkce, výzkum a vývoj v
průmyslu a rozvoj a zvýšení efektivnosti energetiky.
OP Rozvoj lidských zdrojů - podporuje vysokou a kvalitní úroveň
zaměstnanosti založenou na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, včetně
integrace ohrožených skupin sociální exkluzí, rovné příležitosti pro muže a
ženy, rozvoj celoživotního učení a adaptabilitu zaměstnanců a
zaměstnavatelů na změny ekonomických a technologických podmínek.
OP Infrastruktura - podporuje modernizaci a rozvoj dopravní infrastruktury
celostátního významu a snižování negativních důsledků dopravy na životní
prostředí. Dále bude podporovat ochranu životního prostředí a jeho složek
(vody, ovzduší a klimatu, nakládání s odpady), ochranu přírody a krajiny a
odstraňování starých zátěží.
OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství - podporuje rozvoj
venkovských částí regionů, adaptaci českého zemědělství na evropský
model, rozvoj multifunkčního zemědělství, zefektivnění multifunkční role lesů
a rozvoj vodního hospodářství.
Společný regionální operační program je komplementární s operačními
programy jednotlivých sektorů a s Fondem soudržnosti, rozšiřuje jejich dopad
na místní úroveň a orientuje se na společné rozvojové potřeby regionů.
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Jednotné programové dokumenty
V roce 2001 Evropská komise rozhodla o zaměření regionu
soudružnosti hl. m. Praha na podporu z Cílů 2 a 3 poté, co nebylo
možné poskytnout Praze - na rozdíl od ostatních regionů České
republiky - podporu v rámci Cíle 1.
Jednotným programovým dokumentem pro Cíl 2 regionu NUTS II hl.
město Praha se region soudržnosti hl. m. Praha uchází o finanční
podporu vybraných projektů z Evropského fondu regionálního rozvoje.
Opatření navržená v tomto dokumentu naplňují základní účel Cíle 2, tj.
„podporu hospodářské a sociální konverze regionů, které čelí
strukturálním potížím“.
Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS II hlavní město
Praha je referenčním dokumentem, na jehož základě je poskytována
podpora rozvoji lidských zdrojů na území hlavního města Prahy s
využitím českých národních zdrojů a zdrojů Evropského sociálního
fondu.
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NUTS II
• Územní jednotka NUTS ("La Nomenclature des Unités
Territoriales Statistigues") je základním systematickým a
závazným nástrojem zejména pro statistické účely a
pro poskytování statistických informací Evropské unii v
rámci čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU.
• V ČR se nachází celkem 8 územních jednotek NUTSII
(včetně hl. m. Prahy): Severozápad, Severovýchod,
Střední Čechy, Jihozápad, Jihovýchod, Střední Morava,
Moravsko
- Slezsko a Praha.
• NUTS II v ČR – obvykle jej tvoří 1
- 3kraje
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Základní charakter SF
Podpis smlouvy:
Partnerství:

ČR
ČR (výjimečně
zahraniční partner)
Dopad výsledků:
regionální, národní
Podávání žádostí,hodnocení:
ČR
Právní rámec:
ČR
Jazyk podávání projektů: čeština
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Příprava projektů
Programový dokument
Programový dodatek
Výzva
Příručka pro žadatele (Každý program má
vlastní pravidla!)

Příručka pro příjemce
Vždy stahovat aktualizované verze a aktuální
elektronické formuláře ELZA/BENEFIT
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Podávání projektů
KONZULTUJTE projektový záměr!
Projekty se podávají v tištěné i elektronické podobě
– uložené na CD, disketě.
Musí být použita správná verze el. Formuláře,
odpovídající výzvě
Pozor na povinné přílohy
Zkontrolujte formu (osobně, poštou) a datum, místo
a hodinu podání projektu
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Výhled
Nové programovací období SF
2007 – 2013

Obsah prezentace
 Cíle podpory
 Pravidla podpory
 Národní rozvojový plán
 Národní rámec politiky soudružnosti
 Operační programy
 Harmonogram příprav
 Závěr
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Cíle podpory
3 cíle podpory:
 1. Cíl: Konvergence
 Podpora z ERDF, ESF
 modernizace a diverzifikace ekonomické struktury členských států a
regionů
 rozšíření a zlepšení základní infrastruktury;ochrana životního
prostředí

 Podpora z ESF
 zlepšení kvality a schopnosti institucí trhu práce, vzdělávacích
systémů a sociálních a ošetřovatelských služeb;
 zvýšení investic do lidského kapitálu
 adaptace veřejné správy, posílení administrativní kapacity
národních a regionálních správ

 Zahrnuje regiony, kde HDP nepřevyšuje 75 % průměru EU
(celá ČR kromě Prahy)
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Cíle podpory
3 cíle podpory:
 2. Cíl: Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
 inovace a ekonomika založená na znalostech
 životní prostředí a předcházení rizikům
 dostupnost a služby základního ekonomického významu
(komunikační sítě)
 posilování prvků Lisabonské a Göteborgské strategie
 Pro regiony nespadající do cíle 1 (v ČR Praha)

 3. Cíl: Evropská územní spolupráce
 Podpora z ERDF
 podpora další integrace EU spoluprací na přeshraniční,
mezinárodní a meziregionální úrovni
 vychází ze současné Iniciativy Interreg
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Pravidla podpory
 Principy politiky soudržnosti










programování,
partnerství,
spolufinancování,
hodnocení

Decentralizace odpovědností partnerstvím na různých úrovních
Strategický přístup k programování
Méně zásahů Komise do procesu realizace, ale více kontrol a auditů
Základní výchozí dokument
 Národní rozvojový plán České republiky 2007-2013
 Nasměrování intervencí do oblastí s vysokým růstovým potenciálem,
definovaných věcně i územně.
 Zaměření podpory do hnacích sil růstu a zaměstnanosti s výrazným
multiplikačním efektem.
 Podpora aplikace komplexního přístupu k územní soudržnosti.
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NRP 2007 - 2013
 výchozí dokument pro zpracování Národního
strategického referenčního rámce (NSRR)
 podpůrný dokument pro vyjednávání ČR s Evropskou
komisí o způsobu implementace politiky HSS v ČR
 překlene mezeru mezi Strategií hospodářského růstu a
Národním strategickým referenčním rámcem
 formuluje hierarchii priorit a rozpracovává cíle politiky
hospodářské a sociální soudržnosti
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NRP 2007 - 2013
Cíl politiky hospodářské a sociální soudržnosti: „Evropa musí obnovit
základ své konkurenceschopnosti, zvýšit svůj růstový potenciál a svoji
produktivitu a posílit sociální soudržnost, a přitom klást hlavní důraz na
znalosti, inovaci a optimalizaci lidského kapitálu.“

Strategie:
 Rozvojová strategie navržená v NRP je komplementární s ostatními politikami
Společenství realizovanými v ČR i s vlastními politikami ČR.
 Národní dotační tituly budou postupně harmonizovány tak, aby byly
komplementární vůči strategii NRP, resp. vůči intervencím realizovaným
prostřednictvím operačních programů.
 Zlepšení řízení veřejných záležitostí. Politika soudržnosti umožňuje nově
zaměřit intervence rovněž na modernizaci a zefektivnění veřejné správy v ČR,
a to na všech úrovních.
 Udržitelnost hospodářského růstu na bázi zlepšování životního prostředí.
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NRP 2007 - 2013
Globální cíl: „Globálním cílem NRP je přeměna socioekonomického prostředí
České republiky v souladu s principy udržitelného rozvoje tak, aby Česká
republika byla přitažlivým místem pro realizaci investic, práci a život obyvatel.
Prostřednictvím trvalého posilování konkurenceschopnosti bude dosahováno
udržitelného růstu, jehož tempo bude vyšší než průměrný růst EU 25.
ČR bude usilovat o růst zaměstnanosti a o vyvážený a harmonický rozvoj
regionů, který povede ke zvyšování úrovně kvality života obyvatelstva.“
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NRPS
Národní rámec politiky soudružnosti
 Odpovědnost za účinnost, správnost řízení, provádění pomoci poskytované
ze SF a FS a komunikace s EK
 Příprava základních strategických dokumentů HSS
 Spolupráce s Komisí při přípravě SOZS
 Koordinace přípravy OP a jejich provázanosti s NRP
 Komunikace s EIB a EIF
 Spolupráce s ŘO OP při předkládání velkých projektů
 Komplementarita HSS se společnou zemědělskou politikou
 Soulad cílů NSRF s Národním programem reforem
 Zajištění souladu s ostatními politikami Společenství
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Operační programy
 Cíl Konvergence










OP Doprava (ERDF + FS)
OP Životní prostředí (ERDF + FS)
OP Podnikání a inovace (ERDF)
OP Výzkum, vývoj a inovace (ERDF)ská územní spolupráce
OP RLZ a zaměstnanost (ESF)
OP Vzdělávání (ESF)
7 x regionální OP (ERDF)
Integrovaný OP (ERDF)
OP Technická pomoc

 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
 2 OP pro Prahu

 Cíl Evropská územní spolupráce
 5 + 1 + OP
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Harmonogram příprav
 Leden / březen 2006: schválení návrhu NRP a NSRR vládou ČR
 První čtvrtletí 2006: příprava operačních programů pro období 2007
- 2013
 Březen / duben 2006: schválení návrhů OP vládou ČR
 Po prvním čtvrtletí 2006: konzultace NSRR a OP s EK, příprava
implementačních systémů
 Třetí čtvrtletí 2006: schválení nových nařízení
 Říjen 2006: formální předložení NSRR a OP EK
 Říjen 2006: způsobilost výdajů (od data předložení)
 1. leden 2007: plánovaný začátek realizace
 Únor 2007: formální schválení OP
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