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ÚVOD

Manuál „Rozvojové fondy Evropské unie“ je určen především nevládním neziskovým organizacím (NNO),
věříme však, že může pomoci i dalším subjektům zajímajícím se o práci v projektech Evropské unie. Další prioritou
manuálu je orientace na rozvojovou problematiku a vnější kapitoly rozpočtu EU. Pro úplnost jsou však uvedeny
i informace o evropských fondech čerpaných v nových členských zemích a vybraných kapitolách vnitřního rozpočtu.
V neposlední řadě pak zmiňujeme rovněž informace o plánech na restrukturalizaci rozpočtu, programů a právních
rámců EU, které by měly vstoupit v platnost od roku 2007. Protože však jednání o těchto změnách stále probíhá,
chtěli bychom manuál nabídnout také jako jeden z podkladů pro ovlivňování těchto změn.
Ačkoliv je manuál koncipován jako pomůcka pro čerpání fondů EU, nechtěli bychom roli EU bagatelizovat
pouze na roli „bohatého strýčka“, který nám umožňuje financovat naše instituce, organizace, projekty a zájmy. První
naše otázky by měly být „Co můžeme nabídnout my? Může naše specifická zkušenost, odborná znalost a personální
zázemí přinést nějakou přidanou hodnotu naší zemi, Evropě, světu? Co konkrétně můžeme udělat pro to, aby byl
náš svět lepší? Máme jasnou představu, jak to udělat?“ Teprve známe-li nebo alespoň tušíme-li odpovědi na tyto
otázky, má smysl začít hledat finanční zdroje a partnery, kteří nám umožní naše představy a plány realizovat. Také
o partnerech je tento manuál.
Ani jasné představy a sebelepší orientace v dostupných evropských fondech však stále nepostačují ke konečnému úspěchu. Je také nutné učit se své představy obhajovat a prosazovat, učit se organizovat a řídit naše projekty a
rozpoznávat a hodnotit jejich výsledky. I o tomto „umění“ se zmiňuje náš manuál, byť zde už pouhá četba rozhodně
nestačí. Nutný je trénink, praktická zkušenost a schopnost učit se z úspěchů i proher. Není třeba bát se otevřenosti
ani vlastních omylů, neomylnost ani univerzálně použitelná řešení neexistují.
Pokud jde o strukturu manuálu, naším záměrem bylo podat informace o evropských fondech co nejpřehledněji, a to někdy i na úkor rozsahu předkládaných informací. Uvádíme však množství odkazů na další publikace či
internetové stránky, kde lze dohledat podrobnější informace.
V případě zájmu jsme připraveni zorganizovat školení či vydat další cílené manuály k jednotlivým specifickým
tématům. Současně nabízíme osobní konzultace ke konkrétním problémům či společné hledání správných odpovědí
na Vaše otázky.

Za zpracovatelský tým,

Mgr. Daniel Svoboda
místopředseda občanského sdružení
Development Worldwide



INFORMACE O občanském sdružení
DEVELOPMENT WORLDWIDE

Manuál byl připraven občanským sdružením Development Worldwide (DWW) díky podpoře získané v roce
2005 z dotačního programu Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV) pro rozvojové nevládní neziskové organizace.
DWW bylo založeno v roce 2001 jako občanské sdružení odborníků působících v oblasti zahraniční rozvojové
spolupráce (ZRS). Od svého založení je DWW zaměřeno zejména na podporu nezbytné transformace systému české
rozvojové spolupráce a na budování odborných a manažerských kapacit nejen u realizátorů projektů ale i u dalších
partnerů české rozvojové konstituence. Velký důraz proto klademe na spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí
- koordinátorem české ZRS, s Rozvojovým střediskem Ústavu mezinárodních vztahů (RS ÚMV) a jednotlivými gestorskými resorty. Snažíme se samozřejmě využívat i zkušenosti získané v projektech zahraničních donorů, zejména
UNDP a UNIDO, Kanadské mezinárodní rozvojové agentury CIDA, Evropské komise i Světové banky.
V roce 2002 se DWW stalo jedním ze zakládajících členů platformy českých NNO působících v oblasti rozvojové spolupráce, humanitární pomoci a rozvojového vzdělávání „FoRS - České fórum pro rozvojovou spolupráci“
(http://www.fors.cz) a podílí se na činnosti tohoto zájmového sdružení právnických osob mj. prostřednictvím zastoupení ve správní radě, sekretariátu a redakční radě. Platforma FoRS se stala oficiálním partnerem českých i evropských
institucí - kromě úzké spolupráce s MZV ČR a RS ÚMV je třeba uvést zejména zapojení do evropských struktur prostřednictvím členství v mezinárodní nevládní konfederaci CONCORD (European NGO Confederation for Relief and
Development), založené 28 evropskými nevládními organizacemi včetně FoRS v roce 2003. FoRS je zastoupen ve
správní radě a několika pracovních skupinách této konfederace.
V průběhu necelých pěti let své činnosti DWW připravilo již přes tři desítky národních i mezinárodních seminářů a vzdělávacích workshopů, zpracovalo řadu odborných stanovisek a návrhů k problematice ZRS a řízení projektového cyklu (PCM - Project Cycle Management). Členové sdružení se podíleli na zavádění nových systémů a metodik
ZRS nejen v ČR ale i na Slovensku, v Litvě či Lotyšsku, účastnili se odborného posuzování již několika set projektových
návrhů a byli zapojeni v pilotních evaluacích českých rozvojových projektů. Jako lektoři pak spolupracujeme s několika vysokými školami (zejména Vysokou školou ekonomickou a Univerzitou Karlovou v Praze, Univerzitou Palackého
v Olomouci či Slovenskou technickou univerzitou v Trnavě).
V roce 2005 DWW realizovalo pilotní trilaterální rozvojový projekt ve Vietnamu, hrazený ze společného dotačního programu MZV ČR a Kanadské mezinárodní rozvojové agentury (CIDA - Canadian International Development
Agency). Na tento projekt integrálně navazuje další trilaterální, tentokrát česko - rakousko - vietnamský projekt
v rámci mezinárodního programu RPP (Regional Partnership Programme for Austria and Neighbouring New Member
States). V roce 2005 jsme zahájili i rozvojový projekt v Malawi, hrazený ze soukromých finančních zdrojů.
V České republice členové DWW poskytují konzultace k rozvojovým projektům, podílejí se na projektech
dalších nevládních organizací a mj. řídí tři pracovní skupiny FoRS (Vietnam, Mongolsko, Bosna a Hercegovina). Na
mezinárodní úrovni pak zastupujeme FoRS v pracovní skupině FDR (Funding for Development and Relief) evropské
konfederace CONCORD a v řídícím výboru rakouského trilaterálního programu RPP.



1. Obsah manuálu

Problematika rozvojové spolupráce EU je téma poměrně složité - zahrnuje desítky regionálních a tematických
programů se specifickými finančními a legislativními nástroji, týká se prolínajících se kompetencí jednotlivých zákonodárných a výkonných institucí a je výrazně ovlivněno také postupným rozšiřováním EU. V této souvislosti je nutné
zmínit, že Evropská unie jako celek poskytuje více jak 50 % celosvětových finančních fondů na rozvojovou pomoc
a spolupráci, tedy zhruba částku 30 mld. € ročně. Z tohoto objemu je cca 9 mld. € poskytováno přímo Evropskou
komisí.
V současné době probíhají diskuse o změnách rozpočtu EU a nových finančních perspektivách na období
2007 - 2013, intenzívně se řešily i některé zásadní úpravy navrhované již pro rok 2006. Přestože cílem reforem je
zjednodušení finančních nástrojů, hledání efektivního a přijatelného konsensu je velmi složité…
S ohledem na komplikovanost problematiky nestačí pro úspěšné získání evropského projektu pouze sledovat
tendry a granty Evropské komise a konkrétní podmínky a kritéria vyhlášených výběrových řízení. Důležité je pochopení celého systému a také možností jeho aktivního ovlivňování ze strany jednotlivých členských zemí a jednotlivých
aktérů. Ne vždy totiž současné projekty odpovídají reálným potřebám cílových zemí a ne vždy jsou vyhlášené podmínky přijatelné pro uchazeče z nových členských zemí EU (nebo z nových organizací). Manuál proto kombinuje obecné
informace týkající se institucí a programů EU s konkrétními příklady a konkrétními doporučeními z projektové praxe.
V závěru je zmíněn i návrh nových finančních perspektiv, které výrazně mění systém externí rozvojové spolupráce EU.
A protože žádný manuál nemůže být zcela vyčerpávající, uvedeny jsou odkazy na další zdroje informací.
Řazení manuálu:
Kapitola 2 - Instituce Evropské unie a České republiky
(popisuje hlavní instituce odpovědné za schvalování rozpočtu EU a legislativních nástrojů a dále evropské i české instituce odpovědné za přípravu a realizaci rozvojových programů - orientace v těchto institucích je důležitá
jak kvůli zdrojům informací tak kvůli možnostem úspěšného ovlivňování budoucích politik a procedur)
Kapitola 3 - Přehled fondů Evropské unie a dalších mezinárodních programů
(informace o skladbě rozpočtu EU a přehled hlavních evropských regionálních a tematických programů rozvojové spolupráce a humanitární pomoci - zde mohou NNO a další potenciální uchazeči ověřit, zda jejich
projektová zkušenost zapadá do programových priorit EU; uvedeny jsou také další vybrané mezinárodní programy dostupné českým NNO)
Kapitola 4 - Procedury přípravy a výběru rozvojových projektů EU
(přehled vyhlašovaných projektů, principy veřejných zakázek a grantových schémat, základní podmínky oprávněnosti / „eligibility“ uchazeče a podmínky pro přípravu nabídek - sebelepší projekt nemůže být schválen,
pokud uchazeč nesplní stanovené podmínky)
Kapitola 5 - Rady pro přípravu projektů
(doporučení pro přípravu nabídek do Strukturálních i rozvojových fondů EU, indikátory monitoringu a kritéria
hodnocení, odkazy na časté chyby - pokud existuje obecná šance na úspěch, je nutné ještě připravit kvalitní
projektový návrh)



Kapitola 6 - Finanční perspektivy 2007 - 2013 a nové finanční instrumenty
(nové finanční perspektivy na období 2007 - 2013 mají na jedné straně zjednodušit legislativní a finanční rámce rozvojových projektů, na straně druhé mohou ztížit dostupnost fondů pro NNO - je potřebné se v nových
programech co nejdříve zorientovat a využít nadcházející období pro podporu zejména průřezových témat, ve
kterých mohou NNO nejlépe využít své zkušenosti ze spolupráce s rozvojovým světem)
Kapitola 7 - Možnosti lobbingu a konzultací
(pro ovlivňování evropských politik a dlouhodobých strategií a pro výměnu praktických zkušeností mohou být
efektivně využity národní i mezinárodní vládní, nevládní i politické struktury: instituce EU, MZV ČR, Rozvojové
středisko ÚMV, platforma FoRS a další národní nevládní platformy, evropská konfederace CONCORD - pokud
má být úspěšná naše spolupráce s rozvojovými zeměmi, je nutné posílit vzájemnou spolupráci také v ČR
a uvnitř rozšiřující se EU)



2. INSTITUCE Evropské unie a České republiky

Pro pochopení systému fungování EU je potřebné zorientovat se v institucionálním zabezpečení. Mezi nejdůležitější instituce lze z pohledu rozvojové spolupráce zařadit Radu Evropské unie, Evropský parlament a Evropskou
komisi. Z praktického hlediska pak nejčastěji můžeme přijít do styku s jednotlivými generálními ředitelstvími Evropské
komise, s Delegacemi Evropské unie v jednotlivých zemích a dvěma výkonnými úřady / agenturami - EuropeAid Cooperation Office a Humanitarian Aid Office ECHO.
U projektů směřovaných do členských zemí EU je pak samozřejmě nezbytné seznámit se také s relevantními
národními institucemi - zejména se jedná o sektorová ministerstva a případně o jejich podpůrné agentury.

2.1

Evropský parlament (European Parliament)
http://europa.eu.int/institutions/parliament/index_cs.htm

Evropský parlament je volen občany zemí EU a má zastupovat jejich zájmy. Založen byl v roce 1950 a od roku
1979 jsou jeho členové přímo voleni občany, které zastupují.
Volby probíhají jednou za pět let a po posledních volbách v červnu 2004 má Parlament celkem 732 členů ze
všech 25 zemí EU (žen je v Parlamentu 222, tedy téměř jedna třetina). ČR má v Parlamentu 24 členů.
Členové Parlamentu nejsou rozděleni podle jednotlivých zemí ale podle sedmi hlavních celoevropských politických frakcí, necelých 5 % členů je nezařazených (v září 2005 bylo 29 nezařazených poslanců). Pracovní prostory
poskytují Evropskému parlamentu tři města: Brusel (setkání komisí a občas plenární zasedání), Luxemburg (Generální
sekretariát) a Štrasburk (většina plenárních zasedání).
Evropský parlament má tři hlavní role:
1. schvalování evropských zákonů - většinou rozhoduje společně s Radou EU, v některých případech může
Rada EU vydávat zákony samostatně avšak pouze po konzultacích v Parlamentu, důležitá rozhodnutí (například přijímání nových zemí) musí Parlament schválit, Parlament také dává podněty Evropské komisi k přípravě
legislativních návrhů
2. demokratická kontrola evropských institucí - Parlament kontroluje zejména Evropskou komisi, má právo
schválit či zamítnout nominované komisaře a odmítnout Evropskou komisi jako celek; dále monitoruje práci
Rady EU či řeší petice občanů
3. rozhodování o rozpočtu Evropské unie - společně s Radou EU může Parlament ovlivnit výdaje EU a společně s Radou EU přijímá či zamítá rozpočet, parlamentní komise pro kontrolu rozpočtu sleduje a schvaluje
čerpání rozpočtu Evropskou komisí

2.2

Rada Evropské unie (Council of the European Union)
http://europa.eu.int/institutions/council/index_cs.htm

Rada EU je hlavním rozhodovacím orgánem. Stejně jako Evropský parlament byla zřízena v padesátých letech
zakládacími smlouvami. Reprezentuje členské státy a jejich schůzek se účastní jeden ministr (odpovědný za projednávaný předmět jednání) z každé národní vlády EU. Vztahy mezi EU a zbytkem světa se zabývá „Rada pro všeobecné
záležitosti a vnější vztahy“ (GAERC - General Affairs and External Relations Council).



•
•
•
•
•
•
•
•
•

Celkem existuje devět rad různého složení:
Všeobecné záležitosti a vnější vztahy (GAERC)
Hospodářství a finance (ECOFIN)
Justice a vnitřní věci
Zaměstnanost, sociální politika, zdraví a záležitosti spotřebitelů
Konkurenceschopnost (vnitřní trh, průmysl a výzkum)
Doprava, telekomunikace a energie
Zemědělství a rybolov
Životní prostředí
Vzdělávání, mládež a kultura

Každý ministr v Radě je zplnomocněn k závaznému jednání jménem své vlády a nese zodpovědnost vůči svému národnímu parlamentu a vůči občanům, které Parlament reprezentuje.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Rada má šest hlavních úkolů:
schvalování evropských zákonů, v mnoha oblastech sdílí legislativní pravomoc s Evropským parlamentem
- Rada zpravidla jedná pouze na základě návrhu Evropské komise a Komise za normálních okolností odpovídá
za to, že je legislativa EU po svém přijetí správně aplikována
koordinace základních rysů hospodářské politiky členských států - tuto koordinaci vykonávají ministři
hospodářství a financí, kteří společně tvoří Radu ECOFIN
uzavírání mezinárodních smluv mezi EU a jedním či více dalšími státy nebo mezinárodními organizacemi
- tyto smlouvy se mohou týkat obecných témat, jako je obchod či spolupráce a rozvoj, nebo specifických otázek, jako je textilní zboží, rybolov, věda a technologie, doprava atd.
schvalování rozpočtu EU, Rada rozhoduje společně s Evropským parlamentem - pokud se obě instituce
nemohou shodnout, Rada má právo učinit konečné rozhodnutí o „povinných výdajích“, Parlament má toto
právo v případě „nepovinných výdajů“ a při schvalování rozpočtu jako celku
rozvíjení společné zahraniční a bezpečnostní politiky - členské státy vytváří společnou zahraniční a bezpečnostní politiku ale uchovávají si nezávislou kontrolu; pro možnost efektivní reakce na mezinárodní krize
rozhodla Rada v roce 1999, že EU vytvoří „Síly rychlého nasazení“, které lze rozmístit do 60 dnů a udržovat
v činnosti alespoň po dobu jednoho roku, příslušníci těchto sil však zůstávají členy národních ozbrojených
složek; s cílem zajistit politickou kontrolu a strategické vedení v krizových situacích rozhodla Rada v roce 2000
o vytvoření orgánů stálé politické a vojenské struktury: Politického a bezpečnostního výboru, Vojenského
výboru EU a Vojenského štábu EU
koordinace spolupráce národních soudů a policejních složek v trestních věcech - pro zajištění rovného
přístupu k občanské spravedlnosti v celé EU musí národní soudy, policejní složky, celní úředníci a imigrační
úřady všech zemí EU spolupracovat, a to zejména v řešení otázek trestné činnosti, která překračuje hranice
jednoho státu (drogy, terorismus, mezinárodní podvod, obchod s lidmi či sexuální zneužívání dětí)

Většina těchto úkolů se týká „dimenze Společenství“, tj. oblastí, u kterých se členské státy rozhodly spojit
svou suverenitu a delegovat své rozhodovací pravomoci na instituce EU. Poslední dva uvedené úkoly se však z velké
části týkají oblastí, kde členské státy nedelegují své pravomoci, ale jen spolupracují.
V Bruselu má každý členský stát EU stálou skupinu delegátů, která ho reprezentuje a brání na úrovni EU
jeho národní zájmy, vedoucí každé reprezentace je v podstatě velvyslancem své země v EU. Tito velvyslanci se každý
týden scházejí v rámci Výboru stálých zástupců (COREPER), úkolem tohoto výboru je připravovat práci Rady s výjimkou otázek zemědělství (o ně se stará Zvláštní výbor pro zemědělství).
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Předsednictví Rady se mění v šestiměsíčních intervalech, každá předsednická země EU po dobu šesti měsíců
odpovídá za program jednání Rady a zároveň podporuje přijímání legislativních a politických rozhodnutí a zprostředkovává kompromisy mezi členskými státy.
Předsednictví podporuje Generální sekretariát. Generální tajemník je zároveň vysokým představitelem společné zahraniční a bezpečnostní politiky a v rámci této funkce pomáhá Radě sestavovat návrhy politických rozhodnutí a realizovat je. Jménem Rady se také zapojuje do politického dialogu se zeměmi mimo EU.
Rozhodnutí Rady jsou přijímána na základě hlasování. Obecně závisí počet hlasů jednotlivých států na
velikosti jeho populace, tento počet je však upraven ve prospěch zemí s menším počtem obyvatel. Celkový počet
je 321 hlasů, ČR má hlasů 12. Nejvíce používanou hlasovací procedurou je „hlasování kvalifikovanou většinou“, v
některých citlivých oblastech však rozhodnutí Rady musí být jednomyslná, každý členský stát má tedy v těchto oblastech právo veta. Postupné rozšiřování EU však může komplikovat hledání společného konsensu, a proto se zvyšuje
rozsah rozhodnutí schvalovaných kvalifikovanou většinou, nicméně za podmínky, že souhlas musí vyslovit většina
(někdy dvoutřetinová většina) členských států a „pro“ musí být nejméně 232 hlasů (72,3 %); členský stát může navíc
požadovat ověření toho, zda hlasy vyslovené „pro“ reprezentují alespoň 62 % celkové populace EU.

2.3

Evropská komise (European Commission)
http://europa.eu.int/institutions/comm/index_cs.htm

Termín „Komise“ se používá ve dvou významech. Zaprvé označuje „členy Komise“, tj. skupinu 25 osob (tzv.
„komisařů“) jmenovaných členskými státy a Parlamentem, aby tuto instituci řídili a přijímali rozhodnutí. Zadruhé se
pojem „Komise“ vztahuje k samotné instituci a jejím zaměstnancům.
Nová Komise je jmenována každých 5  let, během šesti měsíců po zvolení Evropského parlamentu. Postup
je následující: vlády členských států se dohodnou na tom, kdo bude navržen na post prezidenta Komise, navržený
prezident vybere na základě jednání s vládami dalších členských států ostatních 24 členů Komise a následně nový
Parlament vede rozhovory se všemi 25  členy a vyjádří své stanovisko k celému „kolegiu“. Pokud je nové složení
Komise schváleno, začíná pracovat v lednu následujícího roku.
Komise je politicky odpovědná Parlamentu, který má právo vznést návrh na odvolání a vyzvat Komisi k rezignaci. Komise se účastní všech zasedání Parlamentu, kde musí objasňovat a vysvětlovat svou politickou činnost.
Každodenní práci Komise vykonávají administrativní úředníci, odborníci, překladatelé, tlumočníci a pracovníci
sekretariátů. Jedná se přibližně o 24.000 zaměstnanců evropských institucí.
Komise sídlí v Bruselu, kanceláře Komise se však nacházejí také v Lucembursku a delegace v mnoha hlavních
městech v celém světě.
Evropská komise má čtyři hlavní úkoly:
1. navrhování nové legislativy Parlamentu a Radě - Komise má právo „iniciativy“, tj. právo na sestavování
návrhů nové evropské legislativy, která musí být v zájmu EU a jejích občanů; současně však musí dodržovat
princip „subsidiarity“, tj. legislativně řešit pouze problémy, které nelze řešit efektivněji na národní, regionální
či místní úrovni - i proto je Komise v trvalém kontaktu se dvěma poradními orgány: Hospodářským a sociálním
výborem a Výborem regionů
2. realizace politik EU a rozpočet - jako výkonný orgán odpovídá za řízení a naplňování rozpočtu EU a politika
programů přijatých Parlamentem a Radou (většina práce a výdajů je realizována národními a místními orgány,
úkolem Komise je na ně dohlížet); za dohledu Účetního dvora Komise spravuje rozpočet
3. prosazování evropského práva - Komise působí jako „strážkyně“ smluv, společně se Soudním dvorem
odpovídá za správné aplikování práva EU ve všech členských státech; pokud zjistí, že některý ze států EU právo
nedodržuje, zahájí Komise „řízení o porušení smlouvy“, nedojde-li k nápravě, postupuje Komise záležitost
Soudnímu dvoru, který má právo uvalit sankce
11

4. reprezentace EU na mezinárodní scéně - Komise je důležitou mluvčí EU na mezinárodní scéně a odpovídá
za vyjednávání mezinárodních dohod jménem EU
Organizace práce komise:
• Prezident Komise rozhoduje o tom, který komisař bude zodpovídat za kterou oblast politiky a se svolením
Komise je oprávněn požadovat odstoupení některého z komisařů.
• Skupina 25 komisařů („kolegium“) se schází jednou týdně, každý bod programu je prezentován komisařem,
který za danou oblast zodpovídá, a kolegium poté o věci společně rozhodne.
• Zaměstnanci Komise pracují přibližně ve 40 odděleních známých jako „Generální ředitelství“ a “služby“,
která se dále dělí na ředitelství a jednotky. Každé GŘ zodpovídá za určitou oblast politiky a je řízeno generálním ředitelem, který je zodpovědný jednomu z komisařů. Legislativní návrhy Komise ve skutečnosti připravují
právě jednotlivá GŘ, dále je projednávají všechna příslušná oddělení Komise, kontroluje Právní služba a kabinety komisařů a teprve poté jsou předloženy na jednání Komise. Pokud se kolegium neshodne, o návrhu se
hlasuje a návrh je schválen, vysloví-li se 13 či více členů kolegia „pro“.

2.3.1	Komisaři (Commissioners)
http://europa.eu.int/comm/commission_barroso/index_en.htm

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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V období 2004 - 2009 pracuje Komise v následujícím složení:
Mr. José Manuel Barroso (Portugalsko), President
Ms. Margot Wallström (Švédsko), Vice President, Institutional Relations and Communication Strategy
Mr. Günter Verheugen (Německo), Vice President, Enterprise and Industry
Mr. Jacques Barrot (Francie), Vice President, Transport
Mr. Siim Kallas (Estonsko), Vice President, Administrative Affairs, Audit and Anti-Fraud
Mr. Franco Frantini (Itálie), Vice President, Justice, Freedom and Security
Ms. Viviana Reding (Lucembursko), Information Society and Media
Mr. Stavros Dimas (Řecko), Environment
Mr. Joaquin Almunia (Španělsko), Economic and Monetary Affairs
Ms. Danuta Hübner (Polsko), Regional Policy
Mr. Joe Borg (Malta), Fisheries and Maritime Affairs
Ms. Dalia Grybauskaité (Litva), Financial Programming and Budget
Mr. Janaz Potočnik (Slovinsko), Science and Research
Mr. Ján Figeľ (Slovensko), Education, Training, Culture and Multilingualism
Mr. Markos Kyprianou (Kypr), Health and Consumer Protection
Mr. Olli Rehn (Finsko), Enlargement
Mr. Louis Michel (Belgie), Development and Humanitarian Aid
Mr. László Kovács (Maďarsko), Taxation and Customs Union
Ms. Neelie Kroes (Nizozemsko), Competition
Ms. Mariann Fischer Boel (Dánsko), Agriculture and Rural Development
Ms. Benita Ferrero-Waldner (Rakousko), External Relations and European Neighbourhood Policy
Mr. Charlie McCreevy (Irsko), Internal Market and Service
Mr. Vladimír Špidla (Česká republika), Employment, Social Affairs and Equal Opportunities
Mr. Peter Mandelson (Velká Británie), Trade
Mr. Andris Piebalgs (Lotyšsko), Energy

2.3.2	Generální ředitelství (Directorates General) a služby
http://europa.eu.int/comm/dgs_cs.htm

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Přehled hlavních oddělení Komise je obvykle řazen podle čtyř skupin:
Politiky:
Daně a cla (Taxation and Custom Union)
Doprava a energie (Transport and Energy)
Hospodářská soutěž (Competition)
Hospodářské a finanční záležitosti (Economic and Financial Affairs)
Informační společnost a média (Information Society and Media)
Podniky a průmysl (Enterprise and Industry)
Regionální politika (Regional Policy)
Rybářství a námořní záležitosti (Fisheries and Maritime Affairs)
Společné výzkumné středisko (Joint Research Centre)
Spravedlnost, svoboda a bezpečnost (Justice, Freedom and Security)
Vnitřní trh a služby (Internal Market and Services)
Výzkum (Research)
Vzdělávání a kultura (Education and Culture)
Zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti (Employment, Social Affairs and Equal Opportunities)
Zdraví a ochrana spotřebitele (Health and Consumer Protection)
Zemědělství a rozvoj venkova (Agriculture and Rural Development)
Životní prostředí (Environment)

•
•
•
•
•
•

Vnější vztahy:
Obchod (Trade)
Rozšíření (Enlargement)
Rozvoj (Development)
Úřad pro humanitární pomoc - ECHO (Humanitarian Aid Office - ECHO)
Úřad pro spolupráci a pomoc EuropeAid (EuropeAid - Co-operation Office)
Vnější vztahy (External Relations)

•
•
•
•
•

Obecné služby:
Eurostat
Evropský úřad pro boj proti podvodům (European Anti-Fraud Office - OLAF)
Generální sekretariát (Secretariat General)
Tisk a komunikace (Press and Communication)
Úřad pro vládní tisky (Publications Office)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vnitřní služby:
Informatika (Informatics)
Infrastruktura a logistika - Brusel (Infrastructure and Logistics - Brussels)
Infrastruktura a logistika - Luxembourg (Infrastructure and Logistics - Luxembourg)
Personál a administrativa (Personnel and Administration)
Právní služby (Legal Service)
Překlady (Translation)
Rozpočet (Budget)
Skupina politických poradců Komise (Bureau of European Policy Advisors)
Tlumočení (Interpretation)
Útvar interního auditu (Internal Audit Service)
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Je zjevné, že z hlediska rozvojové spolupráce jsou nejdůležitější Generální ředitelství (GŘ) pro Rozvoj a GŘ
pro Vnější vztahy a úřad EuropeAid založený těmito dvěma GŘ. Rozvojová agenda nicméně částečně spadá i pod
GŘ Rozšíření, GŘ Regionální politika, GŘ Vzdělávání a kultura či GŘ Životní prostředí. Humanitární pomoc EU je pak
spravována úřadem ECHO. Těmto úřadům jsou proto věnovány následující podkapitoly.

2.3.2.1 Úřad pro spolupráci a pomoc EuropeAid (EuropeAid Co-operation Office)
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm
Na evropské scéně je EuropeAid nejdůležitějším aktérem v oblasti řízení vnější rozvojové spolupráce. Jak již
bylo řečeno výše, EuropeAid spadá pod dvě Generální ředitelství: GŘ Vnější vztahy a GŘ Rozvoj. Úkolem úřadu je
realizace rozvojové pomoci Evropské komise, financované z rozpočtu EU a Evropského rozvojového fondu (European Development Fund - EDF). Jeho činnost nezahrnuje předvstupní programy, humanitární aktivity, makrofinanční
pomoc, společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a Útvar rychlého nasazení.
Úřad je odpovědný za všechny fáze projektového cyklu - identifikuje a posuzuje projekty a programy, připravuje finanční rozhodnutí, odpovídá za realizaci a monitoring a také za evaluaci projektů a programů.
Hlavní úkoly EuropeAid:
• zajišťovat efektivní implementaci rozvojové asistence EU pomocí nastavení vysokých standardů kvality
a manažerských i kontraktačních mechanismů a procedur s cílem zajistit jejich konsistenci a transparentnost
• přenášet na Delegace Evropské unie všechny operace, které mohou být lépe zajišťovány lokálně - v tomto
ohledu nastavuje systémy decentralizované spolupráce, zajišťuje jejich podporu a provádí jejich kontrolu
a supervizi
• rozvíjet kulturu práce založenou na osobní a společné odpovědnosti, stanovuje úkoly a pravomoci svých
zaměstnanců a zvyšuje jejich profesionální schopnosti pomocí tréninků
• úzce a otevřeně spolupracovat s dalšími úřady Komise v Bruselu i při Delegacích a s jednotlivými členskými
státy, zejména jejich rozvojovými agenturami
• úzce spolupracovat s dalšími institucemi EU a podporovat Komisi v jejích aktivitách, zajišťovat spolupráci
s ostatními bilaterálními a multilaterálními donory a rozvíjet dialog se všemi aktéry rozvojové spolupráce při
implementaci rozvojových programů v zastoupení Komise i partnerských zemí
Mezi hlavní tématické oblasti aktivit EuropeAid patří problematika čisté a bezpečné vody, potravinové zabezpečení, dostupná a kvalitní zdravotní péče, vzdělávací systémy a dostupné školství, prosperita, lidská práva a dobrá
správa věcí veřejných, svoboda, bezpečnost a regionální spolupráce.
EuropeAid patří mezi instituce, se kterými budeme nejčastěji v kontaktu při přípravě a realizaci rozvojových
intervencí, proto ve stručnosti uvádíme i vnitřní strukturu tohoto úřadu.
EuropeAid se skládá ze šesti oddělení:
01 Strategie koordinace a organizace (Co-ordination and Organisation Strategies)
02 Interní audit (Internal Audit Capability)
03 Evaluace (Evaluation)
04 Centrální management tématických rozpočtových linek (Central Management of Thematic Budget Lines)
05  Financování, smluvní vztahy a audit pro tématické rozpočtové linky (Finance, Contracts and Audit for
Thematic Budget Lines)
06 Management speciálních kontraktů (Special Contracts Management)
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a ze sedmi ředitelství:
Directorate A - Europe, Southern Mediterranean, Middle-East and Neighbourhood Policy
Directorate B - Latin America
Directorate C - Sub-Saharan Africa, Carribean, Pacific
Directorate D - Asia and Central Asia
Directorate E - Operations Quality Support (Podpora kvality projektů)
Directorate F - General Operations Support (Podpora obecných projektů)
Directorate G - Resources (Zdroje)
První čtyři ředitelství jsou zaměřena regionálně a spravují tedy většinu regionálně zaměřených programů.
Pod ředitelství E spadá většina tématických programů: mj. sociální a lidský rozvoj; správa věcí veřejných (governance), lidská práva, demokracie a rovnost mužů a žen; bezpečnost a migrace; přírodní zdroje; infrastruktura.
Ředitelství F pak pokrývá další pro NNO velmi důležitou oblast, tj. vztahy s občanskou společností a nestátními aktéry.
Aktuální organigram EuropeAid je uveden v příloze č. 1 a lze jej nalézt na webové stránce:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/general/organigramme_16novembre2005_en.pdf

2.3.2.2 Úřad pro humanitární pomoc - ECHO (Humanitarian Aid Office - ECHO)
http://europa.eu.int/comm/dgs/humanitarian_aid/index_en.htm
ECHO je hlavním světovým aktérem v oblasti humanitární pomoci. Z humanitárních fondů tohoto úřadu je
poskytována každoročně pomoc do více jak 60 zemí prostřednictvím cca 200 partnerských organizací. Ročně ECHO
vynakládá na humanitární projekty více jak 500 mil. €.
ECHO bylo založeno v roce 1992 a mezi jeho hlavní úkoly patří poskytování zboží a služeb do krizových
oblastí. Zboží zahrnuje základní dodávky, potraviny, zdravotní vybavení, léky a pohonné hmoty. Poskytované služby
pak nejčastěji spočívají ve vysílání zdravotnických týmů, týmů starajících se o čištění vodních zdrojů či v logistické
podpoře. Kromě toho však ECHO obstarává i další související aktivity:
• připravuje studie proveditelnosti pro své humanitární operace
• monitoruje humanitární projekty a zajišťuje jejich koordinaci
• podporuje a koordinuje opatření zaměřená na prevenci přírodních katastrof prostřednictvím tréninku specialistů, podpory institucí a pilotních mikro-projektů
• poskytuje technickou pomoc svým partnerům
• zajišťuje osvětu veřejnosti o problematice humanitární pomoci nejen v Evropě ale v celém světě
• financuje rozvoj sítí a tréninkové / studijní iniciativy v oblasti humanitární pomoci
Úřad ECHO je rozdělen do sedmi oddělení:
ECHO 1
Afrika, Karibik, Pacifik
ECHO 2
Centrální a Východní Evropa, Společenství nezávislých států, státy Středozemí, Střední Východ
ECHO 3
Asie, Centrální a Jižní Amerika, Irák
ECHO 4
Obecné politické záležitosti, vztahy s evropskými institucemi, partnery a dalšími donory, plánování koordinace a podpory, obecná podpora pro velké krize
ECHO 5
Lidské zdroje, trénink, administrativní podpora, informatika
ECHO 6
Finance, audit
ECHO 7
Informace a komunikace
První tři oddělení jsou zaměřena regionálně (každá země s přítomností ECHO má svého koordinátora),
zbylá čtyři oddělení tématicky. Další oddělení - oddělení vnitřního auditu je sdíleno s úřadem EuropeAid.
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2.4

Národní instituce v ČR

2.4.1 Instituce odpovědné za českou zahraniční rozvojovou spolupráci
http://www.mzv.cz/pomoc
http://www.rozvojovestredisko.cz
Systém české zahraniční rozvojové spolupráce je poněkud komplikovanější než v jiných zemích. V České
republice dosud neexistuje rozvojová agentura a rozvojové projekty jsou realizovány prostřednictvím jednotlivých
sektorových (tzv. gestorských) ministerstev a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Do roku 2005 odpovídala za
schválení jednotlivých projektů Vláda ČR a sektorová ministerstva pak byla odpovědná za uzavření a plnění odpovídajících smluv s realizátory projektů a za monitoring realizovaných projektů.
Nově byly kompetence jednotlivých institucí upřesněny Nařízením vlády č. 302/2004 o Zásadách zahraniční
rozvojové spolupráce po vstupu České republiky do Evropské unie a postupy poskytování ZRS pak následným Usnesením vlády č. 1311/2005 o Pravidlech pro výběr a financování bilaterálních projektů v rámci zahraniční rozvojové
spolupráce České republiky.
Podle těchto usnesení je rolí koordinátora ZRS pověřeno Ministerstvo zahraničních věcí, které formuluje
principy vládní politiky ZRS a vyjadřuje se k rozvojovým aspektům ostatních vládních politik, vede na základě informací z resortů evidenci a zajišťuje výkaznictví ZRS pro účely EU, OECD a dalších mezinárodních organizací a rovněž
předkládá vládě střednědobou Koncepci zahraniční rozvojové spolupráce, roční plány a návrhy rozpočtu ZRS a střednědobý výhled rozpočtu ZRS na další dva roky. Agenda rozvojové spolupráce na MZV spadá do kompetence Odboru
rozvojové spolupráce a humanitární pomoci (ORS).
Resorty se podílejí na přípravě programů spolupráce s prioritními zeměmi a na dalších aktivitách ZRS, gesčně
spravují vládou schválené projekty v rámci programů a odpovídají za efektivní vynakládání prostředků. Od roku 2006 
jsou resorty odpovědné i za identifikaci projektů a vyhlašování výběrových řízení u veřejných zakázek a zakázek do
2 mil. Kč a za přípravu dotačních programů.
K podpoře koordinační role MZV pak mají působit následující orgány: Resortní koordinační skupina MZV,
Meziresortní pracovní skupina, Rada pro rozvojovou spolupráci, Rozvojové středisko Ústavu mezinárodních vztahů (RS ÚMV) a Komise expertů.
Pro NNO je klíčovým partnerem RS ÚMV, které se kromě odborné a servisní podpory poskytované MZV a dalším institucím podílí na řízení projektového cyklu a mj. odpovídá za dotační programy pro NNO. Nevládní organizace
resp. jejich platforma FoRS by měla být zapojena i do činnosti Rady pro rozvojovou spolupráci, která však dosud není
institucionalizována a spolupráce tedy zatím probíhá na neformální bázi.

2.4.2 Instituce odpovědné za projekty Rámce podpory Společenství
http://www.strukturalni-fondy.cz
Dobrou přípravou na čerpání evropských fondů v rámci zahraniční rozvojové spolupráce může být zapojení
do projektů, které jsou v tzv. Rámci podpory Společenství (RPS) realizovány v České republice. RPS je rozvojový
program, který má charakter smlouvy mezi vládou České republiky a Evropskou komisí. Tato smlouva specifikuje
závazek obou stran poskytnout prostředky na dosažení cílů v dokumentu uvedených. 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
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je konečná verze Národního rozvojového plánu.
Řídícím orgánem pro Rámec podpory společenství, který nese celkovou odpovědnost za účinnost, správnost
řízení a provádění pomoci poskytované z tzv. Strukturálních fondů České republice, je Ministerstvo pro místní
rozvoj (http://www.mmr.cz). Řídící orgán je odpovědný za koordinaci implementace RPS a za spolupráci s Evropskou
komisí v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti. Výkonem funkce Řídícího orgánu byl pověřen odbor Rámce
podpory Společenství MMR.
S cílem zajistit co nejefektivnější řízení pomoci ze Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti (jinak též Kohezní
fond) byla výkonem funkcí Řídících orgánů a Platebního orgánu pověřena ta ministerstva a návazně ty jejich konkrétní útvary, které se zabývaly přípravou příslušných programových dokumentů a které mají v této oblasti nejvíce
znalostí a zkušeností.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Za jednotlivé operační programy a iniciativy odpovídají následující ministerstva:
Společný regionální operační program (SROP) - Ministerstvo pro místní rozvoj
(http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000008000005)
Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) - Ministerstvo průmyslu a obchodu
(http://www.mpo.cz/xqw/webdav/-UTF8-/dms_mpo/getFileinternet/11729/12774/OPPP_v12.htm)
Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) - Ministerstvo práce a sociálních věcí
(http://www.esfcr.cz/clanek.php?lg=1&id=11)
Operační program Infrastruktura - Ministerstvo životního prostředí
(http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/op_infrastruktura)
Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství - Ministerstvo zemědělství
(http://www.mze.cz/default.asp?ch=74&typ=1&val=36217&ids=2406)
Jednotný programový dokument pro Cíl 2 - Praha (JPD 2) - Ministerstvo pro místní rozvoj
(http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000008002)
Jednotný programový dokument pro Cíl 3 - Praha (JPD 3) - Ministerstvo práce a sociálních věcí
(http://www.esfcr.cz/clanek.php?lg=1&id=12)
Fond soudržnosti (navazuje na předvstupní program ISPA) - MMR koordinuje zprostředkující orgány, tj.
Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo dopravy a spojů                  
(http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000002)
Iniciativy společenství Interreg III A, B, C - Ministerstvo pro místní rozvoj
(http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000006000)
Iniciativy společenství EQUAL - Ministerstvo práce a sociálních věcí
(http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000006003)

Podrobnější informace o programech EU v České republice a rolích jednotlivých institucí lze nalézt zejména
v publikacích Ministerstva pro místní rozvoj (např. „Rámec podpory Společenství - Česká republika 2004 - 2006“,
Průvodce fondy Evropské unie“), dostupných mj. na webové stránce: http://www.strukturalni-fondy.cz/index.
php?show=000008001001.
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3. Přehled fondů EU
	a dalších mezinárodních programů

3.1

Rozpočet EU
http://europa.eu.int/comm/budget/budget_detail/index_en.htm

Pro získání představy o struktuře evropského rozpočtu a výši prostředků alokovaných v jednotlivých rozpočtových kapitolách je vhodné navštívit výše uvedenou webovou stránku, na které je aktuální rozpočet k dispozici
i v elektronické verzi.
Značení rozpočtových linek je poměrně jasně svázáno s kompetencemi jednotlivých Generálních ředitelství
Evropské komise - rozpočet je proto rozdělen zhruba podle 30 politických oblastí a dále do jednotlivých kapitol
podle hlavních financovaných aktivit a do dalších upřesňujících článků či rozpočtových linek. Přestože na první
pohled vypadá rozpočet velmi složitě, základní orientaci umožňuje právě přiřazení nákladových titulů k jednotlivým politikám - první dvojčíslí znamená oblast konkrétní politiky a s ním spojenou odpovědnost daného ředitelství
(v některých případech je však řízení projektového cyklu kromě programování svěřeno výkonným úřadům - zejména
EuropeAid a ECHO, případně v rámci snah o decentralizaci Delegacím EU v jednotlivých zemích).
Přehled hlavních titulů rozpočtu EU:
XX - Administrativní výdaje alokované k oblastem politik
01 - Hospodářské a finanční záležitosti
02 - Podniky
03 - Hospodářská soutěž
04 - Zaměstnanost a sociální věci
05 - Zemědělství a rozvoj venkova
06 - Energie a doprava
07 - Životní prostředí
08 - Výzkum
09 - Informační společnost a média
10 - Přímý výzkum
11 - Rybolov
12 - Vnitřní trh
13 - Regionální politika
14 - Daně a cla
15 - Vzdělání a kultura
16 - Tisk a komunikace
17 - Zdraví a ochrana spotřebitele
18 - Oblast svobody, bezpečnosti a spravedlnosti
19 - Vnější vztahy
20 - Obchod
21 - Rozvoj a vztahy se státy ACP (Africa, Caribbean and Pacific)
22 - Rozšíření
23 - Humanitární pomoc
24 - Boj proti podvodům
25 - Koordinace politik Komise a právní služba
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26 - Administrativa Komise
27 - Rozpočet
28 - Audit
29 - Statistika
30 - Penze
31 - Rezervy
Je zjevné, že z hlediska možné účasti českých NNO v rozvojových projektech EU nás budou zajímat zejména
rozpočtové kapitoly 07, 13, 15, 19, 21, 22 a 23.
Finanční perspektivy pracují také s přehlednými bloky rozpočtu v širších kategoriích nadpisů případně podnadpisů. Současné finanční perspektivy 2000 - 2006 uvádějí osm hlavních kategorií:
• Zemědělství, se dvěma podnadpisy:
– Společná zemědělská politika
– Rozvoj venkova
• Strukturální operace, se dvěma podnadpisy:
– Strukturální fondy
– Fond soudržnosti
• Vnitřní politiky (vnitřní rozpočtové kapitoly)
• Vnější aktivity (vnější rozpočtové kapitoly)
• Administrativa
• Rezervy
• Předvstupní strategie
• Náhrady
Pro lepší orientaci a v souladu s dalšími manuály je v následujícím textu rozdělen přehled evropských fondů
na blok pokrývající Strukturální fondy, Fond soudržnosti a Předvstupní pomoc a dále na tzv. vnitřní a vnější rozpočtové kapitoly. Jako dobré vodítko také slouží orientační přehled jednotlivých programů a zemí oprávněných z nich
čerpat, který je k dispozici na webové stránce: http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/pg/a02_en.doc
(viz i příloha č. 2).

3.2

Strukturální fondy, Fond soudržnosti a Předvstupní pomoc

Evropská politika hospodářské a sociální soudržnosti usiluje o překonání výrazných ekonomických a sociálních
rozdílů v rámci rozšiřující se EU. Podporovány jsou proto především aktivity v oblasti regionální, strukturální, sociální a zemědělské politiky a politiky na podporu nezaměstnanosti. Pro období 2000 - 2006 byly na evropské úrovni
vymezeny tytu tři strategické cíle:
Cíl 1 Podpora rozvoje zaostávajících regionů (tj. oblastem, které se nacházejí pod hranicí 75 % HDP na obyvatele vůči průměru EU); důraz je kladen na vybavení základní infrastrukturou či podporu investic do
podnikatelských a jiných hospodářských aktivit
Cíl 2 Podpora oblastí potýkajících se s restrukturalizací - jedná se zejména o venkovské oblasti a o městská
sídla, která se dostala do potíží v důsledku ztráty ekonomických aktivit
Cíl 3 Podpora politiky zaměstnanosti a vzdělávání - záměrem je rozvíjet aktivity týkající se lidských zdrojů
Cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti jsou naplňovány prostřednictvím tzv. Strukturálních fondů,
Fondu soudržnosti a dalších nástrojů (tzv. Iniciativ Společenství a inovačních akcí). Do množiny strukturálních fondů
EU patří Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), Evropský sociální fond (ESF), Evropský zemědělský podpůrný
a záruční fond (EAGGF) a Finanční nástroj na podporu rybolovu (FIFG). Podrobnější informace o těchto fondech lze
dohledat mj. v již citované publikaci MMR „Průvodce fondy Evropské unie“.
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Jak již bylo zmíněno výše, České republiky se týkají hlavně programy Rámce podpory Společenství, dobíhají
však ještě některé předvstupní programy (Phare, ISPA, SAPARD).
Zkušenosti s čerpáním předvstupních fondů EU mohou být každopádně dobře uplatněny jednak
v projektech EU zaměřených na nové přistupující země jednak v programech EU, do kterých má ČR
nově otevřený přístup!
V ČR jsou prostředky strukturálních fondů čerpány prostřednictvím pěti operačních programů a jednotlivých
iniciativ, na velké infrastrukturní projekty a projekty v oblasti životního prostředí lze využít podporu z Fondu soudržnosti. Z hlediska spolufinancování může být cca 50 až 75 % nákladů hrazeno z fondů EU, zbytek však musí být
pokryt z prostředků ČR (státních či soukromých).
Důležité je sledovat specifické podmínky spolufinancování u jednotlivých vyhlášených programů
a projektů!
Jednotlivé operační programy stanovují priority a dílčí opatření (případně podopatření), pro která jsou průběžně vyhlašována výběrová řízení a dotační programy. U každého opatření jsou kromě cílů a informací o zprostředkovatelských subjektech definovány typy podporovaných projektů a koneční příjemci / koneční uživatelé.
Důležité je znát i regionální zaměření jednotlivých programů - Jednotné programové dokumenty
(JPD) jsou zaměřeny výhradně na Prahu, zatímco ostatní programy většinou Prahu nezahrnují!
V následujícím přehledu jsou uvedeny pro všechny relevantní programy jednotlivé priority a opatření (včetně
finančních rámců) a rovněž oprávněné subjekty, které se u daných opatření mohou ucházet o podporu - tato informace je pro možnou účast NNO zásadní.
Podmínky získání podpory je nicméně nutné pečlivě sledovat u každého vyhlášeného opatření,
protože se mohou postupem času výrazně upravovat!

3.2.1 Společný regionální operační program (SROP)
Priorita 1 - Regionální podpora podnikání (celkem cca 60,2 mil. €)
Opatření 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech
Příjemci: kraje jako nositelé grantových schémat
Uživatelé: malí a střední podnikatelé
Priorita 2 - Rozvoj infrastruktury v regionech (celkem cca 262,7 mil. €)
Opatření 2.1 Rozvoj dopravy v regionech
Příjemci: kraje resp. organizace zřizované kraji
Uživatelé: kraje, obce, organizace zřizované obcemi či kraji
Opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech
Příjemci/uživatelé: obce, kraje, nestátní neziskové organizace, organizace zřizované obcemi či kraji
Opatření 2.3 Regenerace a revitalizace vybraných měst
Příjemci/uživatelé: obce (vybraná města)
Priorita 3 - Rozvoj lidských zdrojů v regionech (celkem cca 116,2 mil. €)
Opatření 3.1 Infrastruktura pro RLZ v regionech
Příjemci/uživatelé: kraje, obce, svazky obcí, organizace zřízené kraji a obcemi, nestátní neziskové
organizace, státem zřízené organizace
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Opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech
Příjemci: kraje (gestoři grantových schémat)
Uživatelé: obce, svazky obcí, organizace zřizované obcemi či kraji, nestátní neziskové organizace
Opatření 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů
Příjemci/uživatelé: kraje
Priorita 4 - Rozvoj cestovního ruchu (celkem cca 144,1 mil. €)
Opatření 4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch
Příjemci: kraje (gestoři grantových schémat)
Uživatelé: kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované obcemi či kraji, státem zřízené organizace,
malí a střední podnikatelé, nestátní neziskové organizace
Opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
Příjemci: MMR, státem zřízené organizace, nestátní neziskové organizace, kraje, obce, organizace
zřizované kraji či obcemi, svazky obcí
Uživatelé: státem zřízené organizace, kraje, obce, organizace zřizované kraji či obcemi, svazky obcí,
podnikající právnické osoby, nestátní neziskové organizace, malí a střední podnikatelé
Priorita 5 - Technická pomoc (celkem cca 15,7 mil. €)

3.2.2 Operační program Průmysl a podnikání (OPPP)
Priorita 1 - Rozvoj podnikatelského prostředí (celkem cca 173,9 mil. €)
Opatření 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace
Příjemci: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Uživatelé: právnické osoby spolupracující se školami a výzkumnými ústavy, obce, svazky obcí, kraje,
vysoké školy, výzkumné ústavy, vědecké společnosti, podnikatelské subjekty
Opatření 1.2 Rozvoj podnikatelské infrastruktury
Příjemci: MPO
Uživatelé: obce, svazky obcí, kraje, rozvojové společnosti, malé a střední podniky
Opatření 1.3 Infrastruktura pro RLZ v průmyslu a podnikání
Příjemci: MPO
Uživatelé: podniková či oborová školící zařízení s preferencí zastoupení sdružení právnických osob,
vzdělávacích institucí, podnikatelských subjektů a zástupců samosprávy
Opatření 1.4 Rozvoj informačních a poradenských služeb
Příjemci/uživatelé: MPO, CzechInvest, CzechTrade, krajské samosprávy nebo jimi určené organizace,
univerzity
Priorita 2 - Rozvoj konkurenceschopnosti podniků (celkem cca 160 mil. €)
Opatření 2.1 Zakládání a rozvoj malých a středních podniků (MSP)
Příjemci/uživatelé: MPO, Českomoravská záruční a rozvojová banka, malé a střední podniky
Opatření 2.2 Podpora inovací výrobků, technologií a služeb
Příjemci: MPO, Českomoravská záložní banka
Uživatelé: právnické osoby - podnikatelské subjekty
Opatření 2.3 Snižování energetické náročnosti a vyšší využívání obnovitelných zdrojů energie
Příjemci/uživatelé: MPO, malé a střední podniky
Priorita 3 - Technická pomoc (celkem cca 13,9 mil. €)
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3.2.3 Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ)
Priorita 1 - Aktivní politika zaměstnanosti (celkem cca 136,8 mil.€)
Opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání
Příjemci: úřady práce pověřené krajskou působností
Uživatelé: instituce trhu práce, zaměstnavatelé, vzdělávací instituce, školy, obce, krajské úřady,
nestátní neziskové organizace
Opatření 1.2 Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti
Příjemci/uživatelé: útvary Správy služeb zaměstnanosti a spolupracující organizace
Priorita 2 - Sociální integrace a rovnost příležitostí (celkem cca 54,3 mil. €)
Opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí
Příjemci: úřady práce, Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), Odbor sociálních služeb
Uživatelé: subjekty a organizace poskytující sociální služby pro skupiny ohrožené sociálním
vyloučením
Opatření 2.2 Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce
Příjemci: úřady práce
Uživatelé: matky a ženy ohrožené nezaměstnaností, začínající podnikatelky, zaměstnavatelé nebo
organizace vytvářející osvětové programy, ženské organizace
Opatření 2.3 Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb
Příjemci: Globální grant
Uživatelé: nestátní neziskové organizace působící v oblasti sociálních služeb
Priorita 3 - Rozvoj celoživotního učení (celkem cca 143,6 mil. €)
Opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve
vzdělávání
Příjemci: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Skupina regionálního školství, Pedagogické centrum Praha
Uživatelé: základní, střední a odborné školy, školská zařízení, nestátní neziskové organizace
Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje
Příjemci: MŠMT, Skupina vědy a vysokého školství
Uživatelé: vysoké školy, instituce výzkumu a vývoje, instituce zabývající se vzděláním na vysokých školách
Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání
Příjemci: odbory školství krajských úřadů, odborný útvar Správy služeb zaměstnanosti
Uživatelé: MPSV a další orgány státní správy, vzdělávací a poradenské instituce, profesní sdružení,
zástupci zaměstnavatelů, nestátní neziskové organizace
Priorita 4 - Adaptabilita a podnikání (celkem cca 67,4 mil. €)
Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti
Příjemci: úřady práce pověřené krajskou působností, CzechInvest
Uživatelé: zaměstnanci, zaměstnavatelé, zájemci o zahájení podnikání
Opatření 4.2 Specifické vzdělávání
Příjemci: MPO, Odbor strukturálních fondů, MMR, Odbor rozvojových programů v cestovním ruchu,
MŽP, Odbor vnějších vztahů
Uživatelé: malé a střední podniky, orgány veřejné správy, veřejné instituce, nestátní neziskové organizace
Priorita 5 - Technická pomoc (celkem cca 20,3 mil. €)
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3.2.4 Operační program Infrastruktura
Priorita 1 - Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu (celkem cca 114,3 mil. €)
Opatření 1.1 Modernizace tratí celostátního významu a důležitých železničních uzlů
Příjemci/uživatelé: vlastníci/správci železniční infrastruktury
Opatření 1.2 Výstavba a modernizace silnic I. třídy
Příjemci/uživatelé: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Opatření 1.3 Modernizace civilních letišť nadregionálního charakteru
Příjemci/uživatelé: vlastníci letišť a související dopravní infrastruktury
Opatření 1.4 Výstavba přístavní infrastruktury a modernizace vodních cest
Příjemci/uživatelé: Ředitelství vodních cest ČR, Povodí Labe s.p., Povodí Vltavy s.p., vlastníci přístavní
infrastruktury
Priorita 2 - Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí (celkem cca 19,8 mil. €)
Opatření 2.1 Realizace ochranných opatření na dopravní síti k zabezpečení ochrany ŽP
Příjemci/uživatelé: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Opatření 2.2 Podpora kombinované dopravy
Příjemci/uživatelé: vlastníci/správci dopravní infrastruktury, vlastníci/provozovatelé veřejných dopravně-logistických center a překladišť kombinované dopravy
Opatření 2.3 Podpora zavádění alternativních paliv
Příjemci/uživatelé: zadavatelé výzkumných projektů ve veřejném zájmu, právnické osoby provozující
dopravu
Opatření 2.4 Studijní a výzkumné projekty k zabezpečování problematiky ŽP
Příjemci/uživatelé: zadavatelé výzkumných projektů ve veřejném zájmu, projekty zabývající se internalizací externích nákladů
Priorita 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury (celkem cca 194,5 mil. €)
Opatření 3.1 Obnova environmentálních funkcí území
Příjemci/uživatelé: kraje, obce, svazky obcí, asociace krajů, správci povodí, nestátní neziskové organizace, soukromé subjekty, státní organizace
Opatření 3.2 Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství
Příjemci/uživatelé: kraje, obce, svazky obcí, asociace krajů, soukromé subjekty, státní organizace
Opatření 3.3 Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší
Příjemci/uživatelé: kraje, obce, svazky obcí, asociace krajů, soukromé subjekty, státní organizace
Opatření 3.4 Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží
Příjemci/uživatelé: kraje, obce, svazky obcí, asociace krajů, správci povodí, nestátní neziskové organizace, soukromé subjekty, státní organizace
Priorita 4 - Technická pomoc (celkem cca 7,1 mil. €)

3.2.5 Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství
Priorita 1 - Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesní hospodářství (celkem cca 151,1 mil. €)
Opatření 1.1 Investice do zemědělského majetku / zemědělských podniků
Příjemci/uživatelé: zemědělci - fyzické i právnické osoby, samostatně hospodařící rolníci, zemědělské
společnosti, mladí zemědělci
Opatření 1.2 Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing
Příjemci/uživatelé: podnikatelé podle zákona o potravinách a tabákových výrobcích
Opatření 1.3 Lesní hospodářství
Příjemci/uživatelé: vlastníci nebo nájemci lesa, vlastníci veřejných lesů, sdružení s právní subjektivitou
vlastníků nebo nájemců lesa
23

Priorita 2 - Rozvoj venkova, rybářství a odborného vzdělávání (celkem cca 95,4 mil. €)
Opatření 2.1 Posílení přizpůsobivosti a rozvoj venkovských oblastí
Příjemci/uživatelé: pozemkové úřady, právnické osoby podnikající v zemědělství nebo provozující
meliorační zařízení, samostatně hospodařící rolníci, v podopatření 2.1.4 (Rozvoj venkova) místní akční
skupina předkládající integrovanou rozvojovou strategii nebo předkladatel projektu v rámci této strategie a dále fyzické a právnické osoby, obce, svazky obcí, podnikatelské subjekty či nestátní neziskové organizace působící na území, pro které je strategie připravena
Opatření 2.2 Odborné vzdělávání
Příjemci: Ústav zemědělských a potravinářských informací
Uživatelé: zemědělci, pracovníci lesního hospodářství, zpracovatelé produktů rostlinné i živočišné
výroby
Opatření 2.3 Rybářství
Příjemci/uživatelé: producentské organizace a subjekty vyrábějící produkty z ryb, fyzické nebo právnické osoby s příjmy z akvakultury, profesní sdružení podnikatelů v akvakultuře, zpracovatelů ryb a
vodních živočichů
Priorita 3 - Technická pomoc (celkem cca 4 mil. €)

3.2.6 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 - Praha (JPD 2)
Priorita 1 - Revitalizace a rozvoj městského prostředí (celkem cca 107,2 mil. €)
Opatření 1.1 Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí
Příjemci/uživatelé: hlavní město Praha, Dopravní podnik hl.m. Prahy, Technická správa komunikací
hl.m. Prahy, další organizace zřízené a založené hl.m. Prahou
Opatření 1.2 Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch
Příjemci/uživatelé: hlavní město Praha, organizace zřízené a založené hl.m. Prahou a vybranými městskými částmi
Opatření 1.3 Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích
Příjemci/uživatelé: hlavní město Praha, organizace zřízené a založené hl.m. Prahou a vybranými městskými částmi, podnikatelský sektor - zejména malé a střední podniky, nestátní neziskové organizace
Priorita 2 - Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území (celkem cca 15,9 mil. €)
Opatření 2.1 Zvýšení kvality partnerství veřejného, soukromého a neziskového sektoru, vědy a výzkumu
Příjemci/uživatelé: hlavní město Praha, organizace zřízené a založené hl.m. Prahou a vybranými městskými částmi, podnikající fyzické a právnické osoby, profesní sdružení, specializované subjekty poradenství a zprostředkování, organizace výzkumu a vývoje, nestátní neziskové organizace
Opatření 2.2 Podpora malého a středního podnikání, příznivé podnikatelské prostředí
Příjemci/uživatelé: hlavní město Praha a vybrané městské části, pražská informační služba, další městem zřízené, založené a pověřené organizace, podnikatelé - malé a střední podniky, profesní sdružení,
specializované subjekty poradenství a zprostředkování, Českomoravská záruční a rozvojová banka,
nestátní neziskové organizace
Opatření 2.3 Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze
Příjemci/uživatelé: hlavní město Praha, organizace zřízené a založené hl.m. Prahou a vybranými městskými částmi, podniky, podnikající fyzické a právnické osoby, profesní sdružení, fondy a státní účelově
zřízené organizace, nestátní neziskové organizace, vzdělávací organizace
Priorita 3 - Technická pomoc (celkem cca 1,8 mil. €)

24

3.2.7 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 - Praha (JPD 3)
Priorita 1 - Aktivní politika zaměstnanosti (celkem cca 19 mil. €)
Opatření 1.1 Rozšíření a zvýšení adresnosti aktivní politiky zaměstnanosti
Příjemci/uživatelé: uchazeči a zájemci o zaměstnání, úřady práce a spolupracující organizace
Priorita 2 - Sociální integrace a rovnost příležitostí (celkem cca 28 mil. €)
Opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí
Příjemci/uživatelé: subjekty a organizace poskytující sociální služby pro skupiny znevýhodněné na trhu
práce - sociální pracovníci a pracovníci ve veřejné správě, nestátní neziskové organizace
Opatření 2.2 Sladění rodinného a pracovního života
Příjemci/uživatelé: síť služeb a zařízení péče o rodinu, organizace a partnerské sítě organizací zabývající se problematikou rovných příležitostí - organizace neziskového a občanského sektoru
Opatření 2.3 Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb
Příjemci/uživatelé: nestátní neziskové organizace působící v oblasti sociálních služeb
Priorita 3 - Rozvoj celoživotního učení (celkem cca 34 mil. €)
Opatření 3.Rozvoj počátečního vzdělání jako základu celoživotního učení a z hlediska potřeb trhu práce a
ekonomiky znalostí
Příjemci/uživatelé: základní, střední, odborné a vysoké školy, výzkumné ústavy, nestátní neziskové organizace, pedagogická centra, centra pro volný čas a subjekty realizující program ekologické
výchovy
Opatření 3.2 Rozvoj dalšího vzdělávání
Příjemci/uživatelé: lektoři, konzultanti, pracovníci a organizace působící v oblasti školství a vzdělávání dospělých, nestátní neziskové organizace, pracovníci veřejné správy a služeb zaměstnanosti,
výzkumné instituce, zaměstnavatelské a odborové svazy, profesní asociace a komory
Priorita 4 - Adaptabilita a podnikání (celkem cca 31 mil. €)
Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek jako podpora konkurenceschopnosti
Příjemci/uživatelé: zaměstnavatelé a zaměstnavatelské organizace, zaměstnanci a jejich sdružení
Opatření 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací
Příjemci/uživatelé: pracoviště výzkumu a vývoje, podnikatelský sektor, školící a poradenská centra
a podnikatelské inkubátory, zakladatelé nových technologicky orientovaných firem, nestátní neziskové organizace
Opatření 4.3 Rozvoj cestovního ruchu
Příjemci/uživatelé: zaměstnanci služeb cestovního ruchu, podnikatelské subjekty, zájemci o zahájení
podnikání v cestovním ruchu, veřejná správa, asociace a profesní sdružení
Priorita 5 - Technická pomoc (celkem cca 6 mil. €)

3.2.8 Fond soudržnosti (Cohesion Fund)
Fond soudržnosti poskytuje prostředky na velké investiční projekty v sektorech životního prostředí a dopravy
(transevropské dopravní sítě) v členských státech EU, jejichž HDP je nižší než 90 % průměru EU. Míra pomoci poskytovaná fondem je 80 - 85 % veřejných nebo ekvivalentních výdajů. Pro období 2004 - 2006 byla alokována celková
částka zhruba na úrovni 1 mld. €.
Konečnými příjemci/uživateli jsou veřejné nebo soukromé subjekty, s ohledem na vysoké investiční náklady
nelze předpokládat zapojení nestátních neziskových organizací.
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3.2.9 Iniciativy Společenství - Interreg III A, B, C
Finanční prostředky na iniciativu INTERREG jsou hrazeny z Evropského fondu pro regionální rozvoj. INTERREG
zahrnuje tři větve: A - přeshraniční spolupráce, B - nadnárodní spolupráce a C - interregionální spolupráce.
Základním cílem iniciativy INTERREG IIIA je pozvednout celkovou socio-ekonomickou úroveň příhraničních
regionů s ohledem na obchodní, hospodářské, turistické a kulturní vztahy se sousedními regiony. Pro období 2004 
- 2006 bude mít ČR k dispozici cca 68,7 mil. €. Jednotlivé priority a opatření jsou specifikovány pro regionálně zaměřené programy mezi ČR a Bavorskem, Saskem, Rakouskem, Polskem a Slovenskem. Iniciativu mohou využít obce a
svazky obcí, města, kraje, organizace zřizované kraji či obcemi a nestátní neziskové organizace.
Hlavním cílem iniciativy INTERREG IIIB CADSES je rozvinout nadnárodní spolupráci zemí prostoru CADSES
(středoevropské, jaderské, podunajské a jihovýchodní evropské území) mezi ústředními, regionálními a místními
orgány tak, aby byl dosažen vyšší stupeň územní integrace v Evropě. Jedná se o integraci všech dílčích složek
územního plánování. Na projekty INTERREG IIIB CADSES je vyčleněno cca 237,5 mil. €. Oprávněnými subjekty jsou
veřejné i soukromé právnické osoby, které se zabývají územním plánováním, regionální nebo ekonomickou politikou
či obdobnou problematikou.
Iniciativa INTERREG IIIC podporuje evropská projektová partnerství mezi městy, regiony a jinými subjekty činnými v městském a regionálním rozvoji. Jejím cílem iniciativy je posílit intenzivnější výměnu zkušeností a vypracovávání
společných strategií a aktivit v oblasti regionálního rozvoje a rovněž výměnu zkušeností při využívání strukturálních
fondů EU. Na období 2001 - 2006 bylo v této iniciativě vyčleněno celkem cca 78,3 mil. €. Oprávněnými subjekty
jsou regionální a místní úřady nebo regionální rozvojové agentury kompetentní spravovat veřejné fondy. Součástí
iniciativy jsou i programy INTERACT (zaměřený na zvyšování efektivity iniciativy INTERREG III) a EPSON (výzkumný
program zaměřený na rozvojové trendy a sektorové politiky).
Vzhledem ke kombinaci regionálního a tématického zaměření by byl popis jednotlivých iniciativ, priorit
a opatření v tomto manuálu velmi nepřehledný, a proto odkazujeme na již citovanou publikaci „Průvodce fondy
Evropské unie“ resp. na webovou stránku Ministerstva pro místní rozvoj: http://www.strukturalni-fondy.cz/index.
php?show=000006.

3.2.10 Iniciativy Společenství - EQUAL
Iniciativa EQUAL podporuje mezinárodní spolupráci při vývoji a prosazování nových nástrojů boje se všemi
formami diskriminace a s nerovnostmi na trhu práce na celém území EU. Iniciativa je podporována z Evropského
sociálního fondu. Pro ČR je na období 2004 - 2006 alokováno cca 44 mil. € Konečným příjemcem iniciativy EQUAL
jsou tzv. rozvojová partnerství, do nichž se mohou zapojit orgány státní správy či samosprávy, podnikatelské subjekty,
zájmová sdružení, rozpočtové a příspěvkové organizace a nestátní neziskové organizace.
Koordinátorem iniciativy EQUAL je Ministerstvo práce a sociálních věcí, informace poskytuje Národní vzdělávací fond - Národní kancelář Equal (Opletalova 25, Praha 1) nebo je lze nalézt na webové stránce: http://www.
strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000006003.

3.2.11 Předvstupní fondy Evropské unie
Vzhledem k tomu, že tyto fondy jsou určeny pro kandidátské země, uvádíme pouze stručnou rekapitulaci tří
hlavních programů využívaných v ČR před vstupem do EU.
Program Phare byl hlavním nástrojem finanční a technické pomoci zemím střední a východní Evropy a po
vstupu ČR do EU byl nahrazen prostředky ze Strukturálních fondů a iniciativy Společenství INTERREG III.
Program ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) sloužil pro naplnění standardů EU týkajících se životního prostředí a dopravní infrastruktury. Jeho následovníkem je Fond soudržnosti.
26

Program SAPARD měl za cíl připravit kandidátské země na společnou zemědělskou politiku EU a na Strukturální fondy, a to podporou investic do sektoru zemědělství a rozvoje venkova. Doprovodným zdrojem podpory byla
iniciativa LEADER+ financovaná z prostředků Evropského zemědělského podpůrného a záručního fondu (EAGGF)
a zaměřená na podporu spolupráce aktivních činitelů působících ve venkovských společenstvích a ekonomikách.

3.3 	Vnitřní rozpočtové kapitoly rozpočtu EU
Vnitřní rozpočtové kapitoly jsou určené pro členské země EU. Poměrně podrobně se jimi zabývá například
„A Guide to European Union Funding, 11th Edition“ (ECAS, 2005); v českém překladu „Průvodce fondy EU pro neziskové organizace“ (NROS, 2005). Vzhledem k primárnímu zaměření tohoto manuálu na rozvojové fondy se v následujícím textu specificky věnujeme pouze titulům 07 Životní prostředí, 15 Vzdělávání a 22 Rozšíření, které jsou z hlediska
možného zapojení neziskových organizací z nových členských zemí patrně nejzajímavější. Další podrobnosti lze získat
na webových stránkách EU pod jednotlivými generálními ředitelstvími (http://europa.eu.int/comm/dgs_en.htm).

3.3.1	GŘ Životní prostředí - Rozpočtový titul 07
Pro základní orientaci v environmentálních fondech EU lze doporučit „Handbook for Environmental Project
Funding“ z roku 2005, který je k dispozici ke stažení na webové adrese: http://europa.eu.int/comm/environment/
funding/pdf/handbook_funding.pdf. V uvedené publikaci jsou shrnuty informace (včetně příkladů úspěšných projektů) o:
• již dříve zmíněných Strukturálních fondech, Fondu soudržnosti a Iniciativách Společenství souvisejících
s ochranou životního prostředí;
• grantech Evropského hospodářského prostoru (EEA) poskytovaných třemi nečlenskými zeměmi EU (Islandem,
Lichtenštejnskem a Norskem) a přístupné 13 zemím včetně ČR - podrobnosti lze nalézt na webové stránce:
http://www.eeagrants.org/index.php;
• hlavních vnitřních environmentálně zaměřených finančních nástrojích - zejména programu LIFE III, ročně vyhlašovaných grantech pro environmentálně zaměřené NNO či tematicky zaměřených grantech - jejich přehled je
uveden níže;
• nástroje financování externích programů a projektů v oblasti ochrany životního prostředí - této oblasti se
věnuje další kapitola 3.4.
V následujícím výčtu hlavních aktuálních finančních nástrojů pro financování evropských environmentálně
zaměřených projektů jsou uvedeny i alokované prostředky spravované GŘ Životní prostředí. V některých případech
však probíhá financování v rámci Šestého rámcového programu z rozpočtového titulu Přímý výzkum 10 02 02 Životní prostředí a udržitelný rozvoj, kde je pro rok 2006 vyčleněno cca 10,3 mil. €.
Intervence na podporu civilní ochrany
V rámci tohoto nástroje lze financovat tréninkové kursy, workshopy, místní cvičení a zavádění nových technologií v rámci přípravy na krizové události (zejména přírodní katastrofy), a to v rámci EU i mimo hranice EU. S výjimkou mezivládních projektů se mohou, podle podmínek konkrétních vyhlášených grantů, zapojit národní, regionální
a místní úřady, soukromé firmy i další subjekty. Podporovány jsou projekty s účastí více států. Na tento program zatím
nejsou alokovány finanční prostředky.
Akční program Společenství v oblasti civilní ochrany
Účelem programu je podporovat aktivity a spolupráci členských států na národní, regionální či místní úrovni
v oblasti ochrany osob, majetku a životního prostředí v případě přírodních či technologických katastrof. Financovány
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mohou být aktivity na prevenci rizik a škod, přípravu subjektů zapojených v oblasti civilní ochrany, zjišťování a studie
příčin katastrof, zlepšování varovných systémů a systémů rychlé reakce, vzdělávání a osvětu veřejnosti. Program je
určen zejména vládním institucím, ale vyloučena není ani účast soukromých firem a dalších organizací. Pro rok 2006 
se počítá s prostředky ve výši cca 7 mil. €.
Environmentální osvěta
Cílem je zvýšit informovanost veřejnosti v oblasti ochrany životního prostředí a vytvářet partnerství na evropské úrovni a podporovat ekologické přístupy v průmyslových aktivitách. Program je zaměřen na 4 tématické oblasti:
klimatické změny, příroda a biodiverzita, životní prostředí a zdraví, přírodní zdroje a odpady. Projekty by měly být
zaměřeny na prosazování environmentálních zájmů ve všech relevantních oblastech, práci s výrobci a spotřebiteli,
zajišťování lepší informovanosti občanů, environmentálně lepší využití území. Oprávněné jsou všechny subjekty se
zkušenostmi a technickými kapacitami v daných oblastech.
Finanční podpora evropským environmentálním organizacím
Program má přispět k zavádění evropských environmentálních politik, k systematickému zapojování NNO do
rozhodovacího procesu na všech úrovních a k posílení malých regionálních či lokálních asociací působících v oblasti
životního prostředí a udržitelného rozvoje území. Prioritními oblastmi jsou: klimatické změny, ochrana přírody a biodiverzity, zdraví a životní prostředí, udržitelný management přírodních zdrojů a nakládání s odpady, environmentální
vzdělávání, prosazování evropské environmentální legislativy. Financovány mohou být náklady NNO podle jejich
ročního pracovního plánu. Z geografického hlediska lze financovat i aktivity v Balkánských zemích. Pro rok 2006 je
alokováno cca 8 mil. €.
Obecná výzva na environmentální projekty
Neziskové projekty musí přispívat k naplnění cílů v oblastech: komunikace a občanská společnost, klimatické
změny a energie, chemické látky, ochrana před radiací, rozšíření a sousední země, rozvoj a globální biodiverzita.
Oprávněné subjekty jsou stanoveny v každoročních výzvách.
LIFE III
Nástroj LIFE III je zaměřen na tři oblasti:
• LIFE - Nature (ochrana ptactva, přírodní stanoviště, NATURA 2000)
• LIFE - Environment (inovativní techniky a metody ochrany životního prostředí)
• LIFE - Third Countries (technická asistence třetím zemím při přípravě environmentálních politik a metodik
a při budování kapacit a administrativních struktur v environmentálním sektoru)
V prvních dvou nástrojích jsou oprávněné subjekty ze států EU, Rumunska a Bulharska, ve třetím případě
subjekty ze zemí na březích Středozemního a Baltického moře. Pro rok 2006 je v tomto programu alokováno pro
projekty na území EU (první dvě oblasti) cca 135 mil. €.
Znečištění moří
Tento program není pro české NNO příliš relevantní.

3.3.2 	GŘ Vzdělávání a kultura - Rozpočtový titul 15
Toto Generální ředitelství spravuje řadu vzdělávacích programů, jejich přehled lze nalézt na webové stránce:
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/guide/liste_en.html.
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Mezi patrně nejznámější z nich patří program SOCRATES, který zahrnuje následující dílčí podprogramy:
COMENIUS - školní vzdělávání
ERASMUS - vyšší vzdělávání
GRUNDTVIG - vzdělávání dospělých a další vzdělávací cesty
LINGUA - jazykové vzdělávání
MINERVA - informační a komunikační technologie ve vzdělávání
Výzkum a inovace - vzdělávací systémy a politiky (Arion, Eurydice, Naric)
Společné aktivity - s dalšími programy Společenství
Doprovodná opatření - například osvěta, zlepšování programu SOCRATES či horizontální priority

Program SOCRATES je zaměřen zejména na školy a vzdělávací instituce, zahrnuje však i partnery z nevládních
neziskových organizací i soukromého sektoru a poskytuje i přímou podporu cílovým skupinám - žákům i učitelům
a dalším vzdělávacím pracovníkům. Na rok 2006 je pro program SOCRATES vyčleněno v rozpočtové kapitole 15 02 02 02
cca 350 mil. € (podrobnosti viz http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/socrates_en.html).
Dalším známým programem je tréninkový program LEONARDO DA VINCI, zaměřený na celoživotní učení
a získávání schopností pro uplatnění na trhu práce. Podrobnosti lze nalézt na webové adrese: http://europa.eu.int/
comm/education/programmes/leonardo/leonardo_en.html. Pro rok 2006  je pro program LEONARDO alokováno
v titulu 15 03 01 02 cca 209,7 mil. €.
Dále lze zmínit vzdělávací program YOUTH nabízející příležitosti mladým lidem ve formě skupinových výměn,
individuální dobrovolnické práce a dalších podpůrných aktivit (viz http://europa.eu.int/comm/youth/program/index_
en.html), s rozpočtem cca 98 mil. €.
Program MEDIA Training s rozpočtem na rok 2006 cca 7,5 mil. € (v rozpočtovém článku 09 05 02 a titulu
Informační společnost a média) je zaměřený na trénink profesionálů, MEDIAPlus s rozpočtem cca 77,4 mil. € (09 05 
01) pak na rozvoj produkčních společností, podporu a distribuci filmů a audiovizuálních programů a podporu festivalů. Podrobnosti lze nalézt na webové stránce: http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index_en.html.
Z dalších aktivit lze uvést zejména Partnerství s občanskou společností v rozpočtovém článku 15 06 01 s celkovým rozpočtem na rok 2006 cca 22,6 mil. €. Zde jsou zahrnuty mj. granty pro organizace prosazující myšlenku společné Evropy, opatření ve prospěch občanské společnosti či podpora evropských think-tanků a spolků a sdružení fungujících na evropské úrovni - viz http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/guide/liste_en.html#toppage.

3.3.3 	GŘ 22 Rozšíření - Rozpočtový titul 22
Z hlediska nových členských států lze nepřímo využít podporu činnosti Agentury pro poskytování technické asistence TAIEX (Technical Assistance Information Exchange Office), a to zejména prostřednictvím seminářů,
workshopů, studijních návštěv, školících seminářů, překladů a tlumočení. Tato podpora však není přímo dosažitelná
ze strany NNO. Pro rok 2006 je vyčleněno cca 4,1 mil. € (22 03 02).
ČR se dále týkají Přechodná opatření pro budování institucí po vstupu do EU s rozpočtem cca 63,1 mil. €
(22 03 01), ani v daném případě však není možnost podávat projekty ze strany NNO.
Zbývající programy jsou určeny zejména pro nové kandidátské země. Bližší informace lze nalézt na adrese:
http://europa.eu.int/comm/enlargement/financial_assistance.htm.
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3.4 	Vnější rozpočtové kapitoly rozpočtu EU
Tzv. vnější rozpočtové kapitoly pokrývají většinu projektů zaměřených na rozvojovou spolupráci. Mezi nejpodstatnější patří opět tituly 07 Životní prostředí a zejména 19 Vnější vztahy, 21 Rozvojová spolupráce se zeměmi Afriky,
Karibiku a Pacifiku, 22 Rozšíření a 23 Humanitární pomoc.
V uvedených rozpočtových titulech resp. jednotlivých rozpočtových kapitolách se prolínají dva hlavní typy
programů: teritoriální (regionální) a tématické. Přehledné informace o všech programech lze vyhledat na webové
stránce: http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/index_en.htm.
Za řízení většiny rozvojových projektů, kromě humanitární pomoci, bez ohledu na rozpočtové tituly, odpovídá
Úřad pro spolupráci a pomoc Europaid (někdy též nazývaný AIDCO).

3.4.1 Teritoriální programy
Mezi teritoriální programy patřily i předvstupní programy Phare, ISPA a SAPARD (které jsou dosud otevřeny
pro Bulharsko a Rumunsko), Strukturální fondy a Fond soudržnosti, popsané již v dřívějších kapitolách. Dále pak
byly používány speciální předvstupní programové rámce pro Kypr, Maltu a Turecko a program PERD pro Jihoafrickou
republiku.
Orientační přehled teritoriálních programů a oprávněných zemí je uveden v příloze č. 2 tohoto manuálu.
V souvislosti s přehledem oprávněných zemí upozorňujeme ještě na důležitou webovou adresu: http://europa.
eu.int/comm/development/body/csp_rsp/csp_en.cfm. Na této adrese jsou k dispozici všechny schválené střednědobé
programy spolupráce pro jednotlivé země, tzv. Country Strategy Papers (CSP). Z těchto dokumentů lze dobře vycházet při přípravě projektů jak v teritoriálních tak tématických programech.
Pro projekty financované z teritoriálních programů platí většinou (nikoliv výlučně), že jejich design je již předem určen podle propozic Delegací Evropské unie v partnerských zemích. Finanční zdroje na projekty jsou pak k dispozici všem nestátním organizacím, čili soukromému sektoru, odborům, univerzitám, NNO atd. Nevládní neziskové
organizace se tedy v těchto projektech dostávají do pozice sub-kontraktora na úrovni soukromých firem. Omezená
nezávislost řešitelů je kompenzována většinou nižší mírou spolufinancování, obyčejně na úrovni 10 % celkového
rozpočtu projektu. Šance českých NNO uspět v těchto programech je zatím nepříliš vysoká.

3.4.1.1 CARDS - program na podporu stability a míru na západním Balkánu
  
http://europa.eu.int/comm/enlargement/cards/index_en.htm
Program CARDS má čtyři hlavní cíle:
1. rekonstrukce, demokratická stabilizace, usmíření a návrat uprchlíků
2. institucionální a legislativní rozvoj včetně harmonizace s normami EU, podpora demokracie a práva zákona,
lidská práva, občanská společnost a média, otevřené tržní hospodářství
3. udržitelný ekonomický a sociální rozvoj, včetně strukturálních reforem
4. podpora užších vztahů a regionální spolupráce mezi balkánskými státy a vztahů s EU a kandidátskými zeměmi ve střední Evropě
Evropské rozvojové projekty v Albánii, Bosně a Hercegovině a v Chorvatsku jsou spravovány Delegacemi EU,
za projekty v Srbsku a Černé Hoře a Makedonii odpovídá Evropská agentura pro rekonstrukci (EAR). Celkovou odpovědnost za jejich řízení, monitoring a evaluaci nese EuropeAid. V rozpočtu na rok 2006 je pro projekty na západním
Balkáně vyčleněno cca 442,7 mil. € (kapitola 22 05 pod GŘ Rozšíření).
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3.4.1.2 	TACIS - program pro země bývalého Sovětského Svazu (bez Pobaltí) a Mongolsko
   
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/tacis/index_en.htm
Program je zaměřen na podporu přechodu k tržnímu hospodářství a demokratické společnosti. Hlavní pozornost je zaměřena na následující oblasti:
• podpora institucionálních, právních a administrativních reforem
• podpora soukromému sektoru a pomoc při ekonomickém rozvoji
• podpora zaměřená na sociální následky transformace
• rozvoj infrastrukturních sítí
• jaderná bezpečnost
• podpora ochrany životního prostředí a management přírodních zdrojů
• rozvoj venkovské ekonomiky
Indikativní program je připravován GŘ Vnější vztahy, zatímco za přípravu ročních programů a management
projektového cyklu je odpovědné GŘ EuropeAid. Program je zaměřen na Arménii, Ázerbajdžán, Bělorusko, Gruzii,
Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Mongolsko, Ruskou federaci, Turkmenistán, Tádžikistán, Ukrajinu a Uzbekistán. Pro rok 2006 je v rozpočtu EU vyčleněno cca 481 mil. € (kapitola 19 06).

3.4.1.3 MEDA - program pro Jižní Středomoří a Blízký a Střední Východ
   
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/med/index_en.htm
Cílem programu MEDA je vrátit do oblasti Středomoří dialog a spolupráci garantující mír, stabilitu a prosperitu, posílit politický dialog, rozvoj ekonomické a finanční spolupráce, sociálních, kulturních a lidských dimenzí,
a v roce 2010 ustavit zónu volného obchodu. Ekonomická transformace a volný obchod je tedy nosným prvkem
evropské finanční spolupráce s tímto regionem. Podpora probíhá na bilaterální i regionální úrovni. Základy regionální
spolupráce položila konference v Barceloně v roce 1995, při které bylo uzavřeno globální partnerství mezi EU a 12
partnerskými zeměmi, kterými jsou: Maroko, Alžírsko, Tunis (tzv. společenství Maghreb); Egypt, Izrael, Jordánsko,
Palestina, Libanon, Sýrie (tzv. Mashrek); Turecko, Kypr a Malta (poslední tři země vzhledem ke svému statutu kandidátských a členských zemí nespadají pod režim programu MEDA). Libye má zatím statut pozorovatele. Zvláštní režim
má spolupráce v oblasti Západního břehu a pásmu Gazy a spolupráce s Jemenem a při rekonstrukci Iráku. Na oblast
Středního a Blízkého Východu a Středozemí je pro rok 2006 vyčleněno celkem cca 1 055 mil. € (kapitola 19 08).

3.4.1.4 EDF (European Development Fund) - program pro země ACP (Africa, Caribbean, Pacific)
http://europa.eu.int/comm/development/index_en.htm
Specifická spolupráce se 77 zeměmi ACP byla nastavena tzv. Smlouvou z Cotonou a je financována zejména z Evropského rozvojového fondu (EDF). EDF je mimorozpočtový nástroj, příspěvky zemí do této kapitoly jsou
dobrovolné (ČR zatím nepřispívá, proto i možnost zapojení českých subjektů do tohoto programu je zatím velmi
nepravděpodobná).
Mezi hlavní priority programu patří: obchod a rozvoj, regionální integrace a spolupráce, doprava, správa věcí
veřejných a budování institucionálních kapacit, rozvoj venkova a potravinové zabezpečení, makro-ekonomické politiky, dostupnost sociálních služeb. Podporovány jsou i průřezové priority jako lidská práva, rovnoprávnost mužů a žen
či životní prostředí. V rámci spolupráce jsou využívány speciální iniciativy zaměřené na problematiku vody (EUWI - EU
Water Initiative), energie (EU Energy Initiative), lesnictví (FLEGT - Forest Law Enforcement, Governance and Trade),
Vysoce zadlužené chudé země (HIPC - Highly Indebted Poor Countries) či Vzdělání pro všechny / iniciativa rychlé
cesty (EFA / FTI - Education for All / Fast Track Initiative). Zmínit lze i sektorové priority týkající se přírodních zdrojů
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a zemědělských komodit a specifické problematiky sociálního rozvoje, kultury, podpory podnikatelského sektoru,
účasti nestátních aktérů, informační společnosti, hospodářského růstu a pracovních míst.
Pro rozvoj a spolupráci se zeměmi ACP je pro rok 2006 alokováno ve specifickém rozpočtovém titulu 21 celkem cca 1 194 mil. €.

3.4.1.5	ALA - program pro země Asie a Latinské Ameriky
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/asia/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/amlat/index_fr.htm
Program ALA spadá pod GŘ Vnější vztahy a zahrnuje následující země:
Asie: Afghánistán, Bangladéš, Barma, Bhútán, Brunei, Čína, Filipíny, Hongkong, Indie, Indonésie, Jemen,
Kambodža, Laos, Macao, Malajsie, Maledivy, Mongolsko (zařazené do programu TACIS), Nepál, Pákistán, Severní
Korea, Singapur, Srí Lanka, Thajsko, Vietnam, Východní Timor.
Latinská Amerika: Argentina, Bolívie, Brazílie, Ekvádor, El Salvador, Guatemala, Honduras, Chile, Kolumbie,
Kostarika, Kuba, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela.
Široké škále problémů, kterým tyto země čelí, odpovídá i široká škála bilaterálních, regionálních a mezinárodních programů. Pro alespoň základní orientaci v rozsahu a zaměření evropské spolupráce s těmito zeměmi lze
vycházet z hlavních rozpočtových kapitol:
Asie (kapitola 19 10 s celkovým rozpočtem na rok 2006 cca 771,5 mil. €):
19 10 01
Finanční a technická spolupráce (308,6 mil. €)
19 10 02
Politická, ekonomická a kulturní spolupráce (88,2 mil. €)
19 10 03
Pomoc vysídleným obyvatelům (30 mil. €)
19 10 04 
Rehabilitace a rekonstrukce (180 mil. €)
19 10 06
Pomoc při rehabilitaci a rekonstrukci Afghánistánu (164,7 mil. €)
V rámci programu ALA a spolupráci s EU probíhá v Asii řada specifických regionálních programů (viz http://
europa.eu.int/comm/europeaid/projects/asia/regional_en.htm), zejména:
Asia Invest
podporuje ekonomickou spolupráci s EU prostřednictvím posilování kontaktů a partnerství a budování kapacit
Asia Urbs
podporuje partnerství lokálních vlád a environmentálně příznivé projekty městského rozvoje
Asia Pro Eco II podporuje partnerství pro řešení environmentálních problémů a zlepšení životních podmínek ve
městech
Asia Pro Eco IIB - Post Tsunami Programme - asistence při rekonstrukci a novém rozvoji oblastí postižených
Tsunami
Asia IT&C
zlepšení kvality euro-asijského partnerství při hledání inovativních a kompatibilních řešení a standardů v informační a komunikační technice
Asia Link
podpora udržitelného partnerství mezi institucemi vyššího vzdělávání v Evropě a Asii
Jako příklad těchto programů uvádíme speciální program Asia Pro Eco II spravovaný GŘ Životní prostředí.
Tento program má tři hlavní cíle:
• zlepšit kvalitu životního prostředí v Asii prostřednictvím vývoje a zavádění méně znečišťujících výrobních
postupů a služeb, zvláště v sektoru odpadů a vody, a zvýšit pozitivní vlivy na globální změny a zdravotní podmínky;
• zlepšit řešení environmentálních problémů a vybudovat potřebné institucionální a technické kapacity;
32

• podpořit praktickou spolupráci mezi zeměmi Asie a EU při zavádění environmentálních politik, technologií
a nejlepších postupů, které podporují ekonomickou prosperitu a lepší kvalitu života.
Z programu je podporováno pět hlavních typů aktivit: diagnostické studie, technologická partnerství, demonstrační projekty, výměna praktických znalostí a vzájemný dialog, posílení politik. Z tematických priorit je podporováno hlavně vodní hospodářství, prevence znečištění ovzduší a klimatických změn a nakládání s odpady, dále pak
problémy degradace půdy, odlesňování a ztrát biodiverzity. Cílovými státy jsou Afghánistán, Bangladéš, Bhútán,
Kambodža, Čína, Východní Timor, Indie, Indonésie, Laos, Malajsie, Maledivy, Nepál, Pákistán, Filipíny, Srí Lanka,
Thajsko a Vietnam. Oprávněnými subjekty jsou neziskové organizace ze soukromého a veřejného sektoru (obchodní
komory, NNO, národní a regionální autority, výzkumné ústavy a univerzity, průmyslové a environmentální organizace). Návrhy projektů musí podávat konsorcium minimálně dvou partnerů z různých zemí EU a jednoho partnera z
oprávněné asijské země.
Latinská Amerika (kapitola 19 09 s celkovým rozpočtem na rok 2006 cca 297,5 mil. €)
19 09 01
Finanční a technická spolupráce (199 mil. €)
19 09 02
Politická, ekonomická a kulturní spolupráce (76,5 mil. €)
19 09 03
Pomoc vysídleným obyvatelům (22 mil. €)
19 09 04 
Rehabilitace a rekonstrukce (pouze platby ve výši 45 mil. €)
Obdobně jako v Asii probíhají i v Latinské Americe speciální regionální programy:
ALbAN
stipendijní podpora na vysokých školách
aLFA
spolupráce mezi univerzitami
AL-INVEST
podpora podnikání a investic do moderních technologií
@LIS
aliance pro informační společnost, včetně dialogu a spolupráce v legislativní oblasti a podpory
spolupráce mezi výzkumnými ústavy a komunitami
URB-AL
podpora spolupráce mezi lokálními skupinami zapojenými do projektů rozvoje v Evropě a Latinské
Americe
EUROsociAL výměna zkušeností mezi administrativními úřady v Evropě a Latinské Americe

3.4.2 Tématické programy
Tématické programy jsou výrazně diverzifikované a probíhají resp. mají probíhat napříč všemi cílovými regiony.
Obecně platí, že vznikly mj. díky zkušenostem a lobbingu NNO, a tudíž jsou jim i přístupnější. Příjemci však mohou
být neziskové organizace a nevládní organizace v širším slova smyslu (mj. orgány národní, regionální a místní správy,
komunitní organizace, instituce veřejného či soukromého sektoru či poskytovatelé služeb) nebo instituce vyššího
vzdělávání. Specifickou roli má program „Spolufinancování NNO a decentralizovaná spolupráce“, jenž byl určen
především pro NNO a jejich vlastní projekty (detailněji je rozebrán dále v textu).

3.4.2.1 Evropská iniciativa pro demokracii a lidská práva (EIDHR)
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/eidhr_en.htm
Rozpočtová kapitola 19 04 Evropská iniciativa pro demokracii a lidská práva - European Initiative on Democracy and Human Rights (EIDHR) je zaměřena specificky na NNO, které pracují přímo s občanskou společností a hrají
důležitou úlohu při prosazování demokracie a obhajování politických, občanských, sociálních a kulturních práv. Pro
rok 2006 je v ní vyčleněno cca 122,7 mil. €, a to v následujících oblastech:
19 04 01
Evropské mezi-univerzitní centrum (1,8 mil. €)
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19 04 02
19 04 03
19 04 04
19 04 05

Podpora obětem porušování lidských práv (7 mil. €)
Rozvoj a upevňování demokracie a právního státu - dodržování lidských práv a základních svobod (105,4 mil. €)
Podpora aktivit mezinárodních soudních tribunálů a Mezinárodního trestního soudu (7 mil. €)
Příprava sítě pro prevenci konfliktů (1,5 mil. €)

Příkladem aktuálního grantového řízení programu EIDHR mohou být mikroprojekty vyhlášené Delegací Evropské unie v Bosně a Hercegovině na téma posilování demokracie, lidských práv a vlády zákona, s důrazem na práva dětí a rovnoprávnosti mužů a žen a na prevenci a řešení konfliktů (http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/
frame12.pl).
Cílem dvou plánovaných kampaní je:
1) Posílení kultury lidských práv, s možnými aktivitami typu:
• lobbing, osvěta a trénink v oblasti práv dětí a žen a obchodování s lidmi
• podpora prevence násilí
• rehabilitace obětí násilí
• podpora monitorovacích programů v oblasti lidských práv, vyššího vzdělávání a posazování Charty lidských
práv v rámcových zákonech týkajících se základního a středního školství
• trénink profesionálů aktivních v oblasti lidských práv
2) Kampaň na posílení rovnosti, tolerance a míru, s možnými aktivitami typu:
• podpora osvěty a lobbingu v oblasti práv jednotlivců a minorit čelících diskriminaci na základě rasy, etnické
či kastové příslušnosti
• osvěta na téma interkulturního a etnického porozumění
Náklady projektu se musí pohybovat v rozmezí 20.000 - 80.000 €, přičemž z grantu lze pokrýt 50 % - 90 %
uznatelných nákladů. Celková vyčleněná částka na toto výběrové řízení je 575.000 € na 1. kampaň a 280.000 € na
2. kampaň. Uzávěrka podávání nabídek je 3.4.2006 a žádosti mohou podávat pouze nevládní neziskové organizace
nebo instituce vyššího vzdělávání se sídlem nebo s nezávislou pobočkou v Bosně a Hercegovině.

3.4.2.2 Spolufinancování NNO a decentralizovaná spolupráce
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/index_en.htm
Tento instrument je specificky zaměřen na spolufinancování programů NNO. Žádosti o podporu projektů nelze podávat celoročně, ale pouze v období vyhlášených výzev pro zájemce, tzv. Call for Proposals. Poslední tato výzva
byla ve třech částech publikována v prosinci 2005 s konečnými termíny pro podání projektů mezi 8. a 23. březnem
2006.
Pro tento instrument je charakteristická svoboda NNO při identifikaci projektů. NNO nejsou závislé na předem
daném designu a jejich projektové návrhy musí splňovat formální předem daná kritéria, nikoliv však obsahová, neboť
obsah závisí na NNO samotných. Bylo by tomu tak v ideálním případě, ale úspěšnost projektů se pohybuje kvůli
obrovskému převisu nabídky projektových návrhů nad možnostmi EK jen mezi 15 % - 20 %, a tak jsou brána v potaz
i kritéria politické korektnosti, zejména teritoriální distribuce projektů ve světě.
Svoboda v designu projektů je vyvážena poměrně přísnými finančními podmínkami. NNO musí projekty spolufinancovat nejméně z 25 % celkové výše uznatelných nákladů. Jen pro část spolufinancování - 10 % ceny projektu mohou být využity oficiální národní fondy, zbylých 15 % je třeba pokrýt z nezávislých soukromých zdrojů. Od
loňského roku vytvořilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR rozpočtovou rezervu v programech trilaterální zahraniční
rozvojové spolupráce (ZRS), ze které je možné pokrývat výše zmíněných 10 % nákladů. Příspěvek MZV však není
automaticky zaručen, jako je tomu např. v sousedním Rakousku. V každém případě ale zbývá poměrně vysoká částka
daná minimální výší grantu (různou v jednotlivých částech této rozpočtové kapitoly, z hlediska českých NNO však
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vždy vysokou), kterou je třeba pokrýt z vlastních zdrojů. Optimálním řešením je stát se členem konsorcia a partnerem
zkušené zahraniční organizace disponující prostředky, z nichž je možné oněch minimálních 15 % spolufinancování
pokrýt.
Z rozpočtové kapitoly 21 02 03 (dříve B7-6000) „Spolufinancování programů NNO a decentralizovaná spolupráce“, s celkovým rozpočtem na rok 2006 ve výši 189 mil. €, jsou hrazeny následující programy:
1) PVD (les Pays en Voie de Développement) - Spolupráce s rozvojovými zeměmi
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/pvd_page_en.htm
a) PVD Projects
Jednotlivé projekty realizované NNO v rozvojových zemích. Call for Proposals pro tuto podskupinu má
nejbližší termín pro podávání projektů 8.3.2006.
b) PVD BG (Block Grants)
Kofinancovací granty pro NNO na delší období a na více projektů menšího rozsahu geograficky a sektorově konzistentních, které jsou pokryty jedním kontraktem (grantem). Kritéria oprávněnosti pro žádost
o blokový grant jsou výrazně striktnější, zejména se předpokládá předchozí zkušenost s realizací PVD
Projects. Call for Proposals pro tuto podskupinu má nejbližší termín pro podávání projektů 15.3.2006.
c) PVD (Contract) Programme
Nejvyšší forma spolupráce, dlouhodobý programový kontrakt. Klade se důraz na dlouhodobé cíle a na
udržitelnost většího programu. Kritéria oprávněnosti pro žádost o programový kontrakt jsou nejpřísnější.
Jediný Call for Contracts byl však publikován v roce 2000, od té doby ne.
2) ED (Education du Développement) - Rozvojové vzdělávání a zvyšování povědomí
o rozvojové spolupráci
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/ed_page_en.htm
Call for Proposals pro tuto podskupinu má nejbližší termín pro podávání návrhů projektů 23.3.2006.
3) CDC (Cooperation Decentralisé) - Decentralizovaná spolupráce
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/cdc_page_en.htm
Přesunuté vyhlašování Call for proposals na jednotlivé Delegace Evropské unie v rozvojových zemích. Call
for Proposals pro tuto podskupinu jsou vypisovány ad hoc jednotlivými Delegacemi Evropské unie v cílových
zemích a je určen z větší části místním NNO.
V minulém kole Call for Proposals z této rozpočtové kapitoly uspěly z českých NNO společnosti Člověk v tísni,
Sdružení Česká katolická charita a nadace Divoké husy. Úspěšnost byla nižší, než se po vstupu České republiky do
EU očekávalo.

3.4.2.3 Evropský program pro potravinovou pomoc a zabezpečení potravin
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/foodsec/index_en.htm
Z tohoto programu je více jak polovina finančních prostředků věnována na bilaterální rozvojovou pomoc.
Druhým pilířem je pomoc nepřímá poskytovaná prostřednictvím spolupracujících organizací - zejména WFP (World
Food Programme), FAO (Food and Agriculture Organisation), UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for
Palestine Refugees in the Near East) a evropských NNO.
Pro rok 2006 je v rozpočtové kapitole 21 02 01 vyčleněno na přímou potravinovou pomoc a přímou finanční
podporu vládám (podle Konvence o potravinové pomoci) cca 128,5 mil. € a v kapitole 21 02 02 pro zabezpečení
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potravin (další pomoc ve formě zemědělských produktů, podpůrných operací, transportu, distribuce, ochranných
opatření a monitoringu implementace) cca 290,4 mil. €.
Cílem programu je zajistit vyšší kvalitu a trvalé zajištění potravin na regionální a národní úrovni se zvláštní
pozorností na ohrožené skupiny obyvatel, lepší přístup k dodávkám potravin v situaci jejich chronického nedostatku
a stavu potravinové nouze a vyvážený ekonomický a sociální vývoj.
Za distribuci přímé naturální pomoci (prostřednictvím projektů NNO) odpovídá evropská nezisková organizace
EuronAid se sídlem v Haagu (http://www.euronaid.net/), která je kolektivním partnerem Evropské komise. Další
možností je financování projektů NNO zaměřených na strukturální problémy potravinového zabezpečení. Protože
požadavky na potravinovou pomoc vždy vyplývají z konkrétních potřeb cílových zemí, je vždy nezbytné projednat
návrhy projektů s místními Delegacemi Evropské unie.
V roce 2002 bylo stanoveno 21 prioritních zemí, které potřebují strukturální pomoc: Albánie, Arménie,
Ázerbajdžán, Bangladéš, Bolívie, Burkina Faso, Etiopie, Gruzie, Haiti, Honduras, Jemen, Kyrgyzstán, Madagaskar,
Malawi, Mauretánie, Moldavsko, Mozambik, Nikaragua, Niger, Peru a Zelený mys (Cap Vert v Senegalu) a dalších
16 zemí v krizové či post-krizové situaci: Afghánistán, Angola, Černá Hora, Kongo, Severní Korea, Kuba, Ekvádor,
Eritrea, Guatemala, Libérie, Palestina, Rwanda, Sierra Leone, Somálsko, Súdán a Tádžikistán.

3.4.2.4 	Životní prostředí a lesy v rozvojových zemích
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/forests/index_en.htm
Environmentální část programu podporuje rozvojové země v úsilí integrovat environmentální dimensi do svých
rozvojových procesů s důrazem na udržitelné využívání přírodních zdrojů a na zachování biodiverzity. Druhá část programu je zaměřená na záchranu tropických a dalších lesů a lesních ekosystémů a na udržitelné lesní hospodářství.
Na rok 2006 je vyčleněno v rozpočtové kapitole 21 02 05 cca 56,6 mil. €. Uzávěrka poslední grantové výzvy byla
22.11.2005.

3.4.2.5 Boj proti nášlapným minám (APL - Antipersonnel Landmines)
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/mines/index_en.htm
Hlavním cílem tohoto programu je pomoci zemím, které trpí následky používání a výskytu nášlapných min,
a obnovit podmínky nezbytné pro jejich ekonomický a sociální rozvoj. Projekty pokrývají velkou škálu aktivit: průzkum a odminování, tréninky, zneškodnění minových zásob, vzdělání a osvětu o problematice rizik souvisejících
s nášlapnými minami, pomoc a rehabilitace poskytovaná obětem min či další aktivity související s redukcí následků
používání min pro obyvatele, ekonomiku a životní prostředí, včetně podpory budování potřebných kapacit.
Na program boje proti nášlapným minám je pro rok 2006  vyčleněno v kapitole 19 02 04  cca 17,3  mil. €.
Strategie a tříletý indikativní program na roky 2005  - 2007 je stanoven v dokumentu „The European Roadmap
to Zero Victim Target“, který je k dispozici na webové adrese: http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/
mines/strategy_mip_2005_2007_en.pdf.
V tomto programu byly stanoveny mj. 3 tématické priority:
T1 Redukovat hrozbu nášlapných min
T2 Snížit utrpení obětí min a pomoci jejich sociálně-ekonomické integraci
T3 Posílit místní a regionální kapacity a dopady jejich aktivit v oblasti min
Horizontální prioritou pak je zlepšení efektivnosti a efektivity akcí týkajících se problematiky nášlapných min.
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Geografické priority se pak odvíjejí od následujících kritérií:
G1
Závazek vlády dodržovat Smlouvu o nepoužívání nášlapných min
G2
Vysoká míra humanitárních a rozvojových potřeb
G3
Strategická důležitost pro EU
G4
Udržitelnost a koherence širších programů spolupráce
G5
Prokázaný závazek nestátních subjektů k dodržování Smlouvy o nepoužívání nášlapných min
G6
Efektivnost a efektivita místních a lokálních plánů a programů v oblasti min
Předpokládá se, že nové projekty na odminování či šíření povědomí o minách by měly být zahájeny v Bosně
a Hercegovině, Kyrgyzstánu, Mozambiku, Súdánu a Somálsku.

3.4.2.6 Rovnoprávnost mužů a žen (Gender)
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/gender/index_en.htm
Diskriminace podle pohlaví je porušováním lidských práv i překážkou sociálního a ekonomického rozvoje. Programy „gender“ jsou proto zaměřeny zejména na podporu žen, které jsou ve světě také nejvíce postižené chudobu.
Pro roky 2005 a 2006 byly v tomto programu stanoveny dvě hlavní priority:
• podporovat rovnoprávnost ve vztazích a chování mladých dívek a chlapců s ohledem na prevenci násilí proti
ženám a dívkám;
• poskytovat tréninkovou a metodickou podporu klíčovým partnerům v cílových zemích.
Pro rok 2006 bylo v rozpočtové kapitole 21 02 06 speciálně na tuto problematiku vyčleněno cca 2,8 mil. €.
Problematika gender je však integrální součástí rozvojových projektů i v rámci teritoriálních programů.

3.4.2.7 Zdraví
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/health/index_en.htm
Program Zdraví se zabývá nemocemi souvisejícími s chudobou, sexualitou a reproduktivní zdravotní péčí,
a to prostřednictvím dvou tématických oblastí a tří rozpočtových kapitol, při celkovém rozpočtu na rok 2006 cca
131,9 mil. €:
• podpora politik zaměřených na uznávání sexuálních a reproduktivních práv a souvisejících zákonů a na související zdravotní péči (21 02 07 03, cca 19,5 mil. €);
• pomoc při eliminaci nemocí souvisejících s chudobou: HIV/AIDS, malárie a tuberkulóza (21 02 07 02,
cca 102,4 mil. €).
Doprovodně je zahrnuta i oblast přípravných aktivit zaměřených na další choroby související s chudobou
(pilotní a imunizační projekty) a na užší spolupráci mezi EU a dalšími mezinárodními partnery ve veřejném a soukromém sektoru (21 02 07 04, cca 10 mil. €).
Nejen proto, že celá kapitola 21 02 07 se nazývá „sociální infrastruktura a služby“, je součástí všech témat
kromě vzdělávacích a školících aktivit i dostupnost odpovídající zdravotní a sociální péče. Proto je financování
v daných položkách otevřeno kromě NNO i správním orgánům, místním komunitám, výzkumným a vzdělávacím
institucím či mezinárodním organizacím a multilaterálním dárcům (např. OSN). Upřednostňovány pak jsou projekty
zaměřené na nejchudší a nejméně rozvinuté země a na nejvíce znevýhodněné skupiny populace.
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3.5	Humanitární pomoc - financování projektů NNO z prostředků ECHO
http://europa.eu.int/comm/echo/index_en.htm
Financování humanitární pomoci se zcela vyděluje ze schématu Úřadu pro spolupráci a pomoc EuropeAid
a bylo pro něj zřízeno Generální ředitelství se specifickým statutem - tzv. Úřad pro humanitární pomoc ECHO.
Nevládní organizace zabývající se humanitární pomocí a mající zájem o financování svých projektů z prostředků ECHO jsou povinny uzavřít s ECHO tzv. Rámcovou smlouvu o partnerství známou pod zkratkou FPA (Framework
Partnership Agreement). Děje se tak na základě vyjádření zájmu ze strany NNO a následné výzvy ECHO k předložení
všech nutných dokumentů, kterých je poměrně široká škála - kromě obvyklé výroční zprávy a auditu sem patří např.
odpovědi na otázky ze specifického dotazníku ECHO, vnitřní pravidla NNO (Code of Conduct), směrnice týkající se
zaměstnanců nebo fundraisingu, apod.
Po uzavření této smlouvy (každoročně znovu prověřované) se NNO stává oprávněnou čerpat prostředky ECHO,
většinou na základě dohody s lokálními kancelářemi ECHO v zemích potřebujících humanitární asistenci. Z nových
členských zemích EU zatím uzavřely smlouvu pouze čtyři NNO, z toho dvě české: Člověk v tísni - společnosti při České televizi, o.p.s. a Sdružení Česká katolická charita.
Humanitární pomoci je věnován samostatný rozpočtový titul 23 s celkovým rozpočtem na rok 2006 ve výši cca
530,8 mil. €. Tento rozpočtový titul je aktuálně rozdělen do dvou následujících kapitol:
23 01
Administrativní výdaje v oblasti politik humanitární pomoci (25,4 mil. €) s řadou dílčích podkapitol
23 02
Humanitární pomoc (505,4 mil. €), která se dále dělí na:
23 02 01
Humanitární pomoc, včetně potravinové pomoci, pomoc obyvatelům v rozvojových
a dalších zemích postižených katastrofami nebo vážnými krizemi (480,4 mil. €)
23 02 02
Operační podpora a připravenost na katastrofy (25 mil. €)

3.6

Další evropské programy dostupné českým NNO

Kromě výše uvedených programů Evropské unie a již dříve zmíněného grantového programu Evropského
hospodářského prostoru EEA, zmíněného v kapitole 3.3.1, se mohou nevládní neziskové organizace z ČR a ostatních nových členských zemí zapojit i do dalších mezinárodních rozvojových programů. Tyto programy zatím většinou
přímo neslouží přímo pro podporu zahraničních rozvojových projektů ale spíše pro posilování struktur a vzdělávání
zaměstnanců samotných NNO; a také pro rozvojové vzdělávání a zvyšování povědomí o rozvojové spolupráci.

3.6.1 Projekt Trialog
http://www.trialog.or.at
Projekt sídlí ve Vídni a v Bruselu a je zaměřený na zvyšování povědomí o problematice rozvojové spolupráce
v rozšířené Evropě, na integrování NNO z nových členských a kandidátských zemí do komunity evropských NNO
a na posilování „trialogu“ a partnerství s rozvojovými zeměmi. Tomuto cíli odpovídají tři hlavní témata projektu
TRIALOG:
Propojování NNO
• podpora začlenění nevládních platforem z nových členských a kandidátských zemí do evropské konfederace NNO pro pomoc a rozvoj CONCORD
• podpora budování vztahů NNO a jejich platforem z nových členských a kandidátských zemí s relevantními
evropskými sítěmi a klíčovými partnery z rozvojového světa
• poskytování příležitostí pro zvýšení spolupráce, výměny informací, vzájemného učení, partnerství a společných projektů mezi NNO z původních i nových členských zemí a dalších států
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Budování kapacit
• posilování kapacit NNO z nových členských a kandidátských zemí a jejich zapojování do diskuse o evropských a národních rozvojových politikách
• budování institucionálních kapacit NNO z nových členských a kandidátských zemí prostřednictvím posilování platforem a neformálních koordinačních skupin
Zvyšování povědomí
• zvyšování povědomí a porozumění v nových členských a kandidátských zemí o problematice rozvojové
spolupráce a roli NNO v rozvojových politikách EU.

3.6.2 Presidency Fund
http://www.presidencyfund.org
Presidency Fund se sídlem v Bruselu je zaměřený zejména na informování a posilování dialogu o evropské rozvojové politice v nových členských zemích. Fond byl založen s podporou irské a nizozemské vlády a na šest výzev na
podávání projektů v průběhu tří let je zatím vyčleněn 1 mil. €. Pro první kolo Call for Proposals, které bylo ukončeno
19.12.2005, byly stanoveny následující priority:
• posílit evropskou rozvojovou spolupráci a mezinárodní rozvojovou agendu prostřednictvím budování kapacit NNO v nových členských zemích a jejich zapojování do rozvojových aktivit;
• vytvořit hlubší porozumění v občanské společnosti nových členských zemí o problematice evropské rozvojové spolupráce prostřednictvím budování vztahů mezi občanským sektorem v rozvojových a nových
členských zemích;
• vytvořit příležitosti pro NNO z nových členských zemí pro zvýšení vlivu v diskusi o   evropské rozvojové
politice prostřednictvím posílané či ustavení národních sítí a koalic tam, kde dosud neexistují nebo jsou
neadekvátní;
• podpořit spravedlivou reprezentaci NNO z nových členských zemí ve vztahu s institucemi EU prostřednictvím jejich zapojování do širších evropských sítí.
Další výzva by měla být zveřejněna 3.4.2006.
3.6.3 Regional Partnership Programme for Austria and Neighbouring New Member States
http://www.eu-platform.at/english/start.asp?b=812
Regional Partnership Programme for Austria and Neighbouring New Member States (RPP) zahájený v květnu
2005 a plánovaný do dubna 2008 je zaměřený na posilování kapacit NNO a jejich platforem v nových členských
zemích EU a na vzájemné předávání zkušeností a prosazování společných zájmů v rámci spolupráce pěti zemí:
Rakouska, České republiky, Slovenska, Slovinska a Maďarska. Součástí programu jsou i pilotní trilaterální projekty
v oblasti rozvojového vzdělávání a osvěty a pilotní projekty v rozvojových zemích.
Z celkového rozpočtu programu cca 1,8 mil € na tříleté období tvoří cca 1,2 mil. € dotace rakouské vlády, cca 0,4 mil. €
pokrývají příspěvky vlád čtyř partnerských zemí a cca 0,2 mil. € má tvořit spolufinancování zapojených NNO.
Z programu RPP jsou financovány následující prioritní oblasti:
posilování hlubšího dialogu a tvorba společných stanovisek NNO
posilování kapacit platforem NNO ve 4 partnerských nových členských zemích
strukturovaný dialog mezi NNO a vládami
pilotní trilaterální projekty zaměření na rozvojové vzdělávání a osvětu (z každé ze čtyř nových členských zemí
mohou být ročně schváleny tři projekty, každý do výše 17.000 €)
• pilotní trilaterální rozvojové projekty v prioritních zemích jednotlivých vlád (z každé ze čtyř nových členských
zemí mohou být ročně schváleny dva projekty, každý do výše 25.000 €)

•
•
•
•
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Z České republiky se mohou pilotních trilaterálních projektů účastnit NNO z platformy FoRS - České fórum
pro rozvojovou spolupráci. Podmínkou přijetí projektů, kromě nezbytné kvality a spolufinancování ve výši 10 %, je
účast NNO z rakouské platformy a u projektů v rozvojových zemí také účast partnera z dané země. Uzávěrka první
výzvy na podávání projektů byla 31.10.2005 a z ČR bohužel byly podány pouze dva návrhy projektů, z nichž byl
schválen jeden - projekt občanského sdružení Development Worldwide ve Vietnamu. Další výzva bude vyhlášena na
jaře 2006.

3.6.4 Projekt ODACE
http://www.rozvojovestredisko.cz/trilat.php
Program ODACE (Official Development Assistance - Central Europe), financovaný Kanadskou mezinárodní
rozvojovou agenturou CIDA, byl původně zaměřen na posilování kapacit NNO a výraznou měrou přispěl i k založení
a činnosti české platformy FoRS. V roce 2005 byla ukončena podpora budování kapacit NNO (i dalších rozvojových
institucí) a projekt přešel do druhé fáze, soustředěné na realizaci trilaterálních rozvojových projektů v prioritních
zemích. Na financování těchto projektů se v České republice podílí program ODACE z 50 % a zbývajících 50 %
poskytuje MZV ČR ze speciální rozpočtové položky programu zahraniční rozvojové spolupráce, určené na financování trilaterálních projektů NNO.
První výzva na podávání návrhů trilaterálních projektů byla v ČR vyhlášena na začátku roku 2005 a schváleny
byly 4 projekty (s maximálním objemem nákladů do 2 mil. Kč a dobou trvání do listopadu 2005), a to projekty organizací Attavena v Bosně a Hercegovině, Development Worldwide ve Vietnamu, České zemědělské univerzity Praha
v Moldavsku a Ekumenické akademie Praha v Zambii. Další výzva bude zveřejněna na začátku roku 2006.
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4. Procedury přípravy
a výběru rozvojových projektů EU

Programy evropské rozvojové spolupráce jsou vyhlašovány prostřednictvím dvou mechanismů - tendrů, tedy
výběrových řízení na veřejné zakázky, a grantů, tedy výzev k podávání projektů (Call for Proposals). Veřejných zakázek se mohou zúčastnit všechny oprávněné subjekty (byť možnost úspěchu NNO je zejména s ohledem na finanční
případně investiční náročnost omezená), grantová schémata jsou určena pouze pro neziskové subjekty. Přehled
výběrových řízení a výzev k podávání projektů je zveřejňovaný jednak v Úředním věstníku EU a jednak na internetu.
Analogický je i postup vyhlašování a přidělování projektů hrazených ze Strukturálních fondů EU a administrovaných jednotlivými ministerstvy v ČR. Vyhlašování veřejných zakázek a grantů je zveřejňováno v denním tisku, na
webových stránkách jednotlivých pověřených institucí a na centrální adrese http://www.strukturalni-fondy.cz.
Centrální webovou stránku, na které lze nalézt všechny základní informace o vyhlášených výběrových řízeních
a Call for Proposals v rámci teritoriálních i tématických rozvojových programů EU (s výjimkou humanitárních programů
řízených úřadem ECHO), spravuje úřad EuropeAid na adrese: http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl.
Tato stránka patří mezi zásadní informační zdroje pro všechny uchazeče o financování svých projektů z rozvojových fondů EU. Postup vyhledávání relevantních informací (resp. zadávání jednotlivých podmínek) je následující:
Quick search (latest opportunities) - po kliknutí zjistíte všechny tendry a Call for Proposals vyhlášené v posledních
10 pracovních dnech; alternativně je možné výběr upřesnit:
OTHER

rozbalením lišty dostanete nabídku jednotlivých teritoriálních programů; pokud vás zajímají pouze
tématické (nebo všechny) programy, vyberte OTHER (poznámka: FED/BUDGET znamená programy pro
státy ACP hrazené z EDF - Evropského rozvojového fondu, EAR znamená projekty financované Evropskou agenturou pro rekonstrukci / European Agency for Reconstruction)

Status:

zde lze zaškrtnout jednotlivé nebo všechny varianty:
• Forecast - předběžné oznámení připravovaných tendrů a Call for Proposals
• Open - aktuální nabídka
• Closed - uzavřená výběrová řízení a výzvy a jejich výsledky

Type:

je možné vybrat veřejné zakázky na dodávky (supplies), práce (works) a služby (services) nebo granty;
opět je možné vybrat jednotlivé i všechny možnosti

Region:

pokud jste dříve nevybrali žádný z teritoriálních programů, budou zobrazeny všechny (ALL);
pokud jste vybrali některý z teritoriálních programů, rozbalí se nabídka regionálních projektů - u programu TACIS např. příhraniční spolupráce (Cross-Border), mezistátní programy (Inter-State Progr.)
a další (Other / Misc. countries); opět je možné zaškrtnout libovolnou kombinaci

Country:

analogicky jako v předchozím případě se nabídka jednotlivých zemí rozbalí pouze v případě, že dříve
vyberete některý z teritoriálních programů; v opačném případě zůstane zaškrtnuto pouze ALL

Jakmile upřesníte svůj zájem, stačí kliknout na poslední políčko „Odeslat dotaz“ a otevře se vám požadovaná nabídka. U všech tendrů či grantů jsou pod stručným názvem a číselnou anotací projektu k dispozici veškeré
dosud zveřejněné dokumenty - od předběžného oznámení přes konkrétní podmínky tendru či grantu, včetně všech
doplňků a odpovědí na otázky uchazečů, až po informace o schválených projektech a úspěšných uchazečích.
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U projektu nebo typu projektu, o který se zajímáte, je vždy nezbytné prostudovat všechny podklady!
Nelze spoléhat na zkušenosti a znalosti z předcházejícího období či podobných projektů, protože
prakticky každý program má svůj specifický právní rámec a specifické požadavky na předkládání
nabídek i na jejich předkladatele!
Všechny otevřené Call for Proposals Evropské komise zajímavé pro nevládní neziskové organizace publikuje také projekt Trialog ve zjednodušené a přístupnější verzi na webové adrese: http://www.trialog.or.at/detail.
asp?ID=871. Tato stránka však není bohužel vždy přesná a je proto lepší informace ověřovat na oficiálních stránkách
úřadu EuropeAid.
Základním podmínkám a pravidlům tendrů a grantů se věnují následující kapitoly.

4.1 	Tendry
Projekty vyhlašované formou tendrů (veřejných výběrových řízení) se v principu dělí na práce (works), služby
(services) a dodávky (supplies). Charakteru projektu a objemu finančních prostředků jsou pak přizpůsobeny různé
mechanismy vyhlašování výběrových řízení. Obecné shrnutí nabízí následující tabulka.

Služby

Dodávky

Práce

≥ 200.000 €
mezinárodní dvoukolová
veřejná soutěž
≥ 150.000 €
mezinárodní otevřená
veřejná soutěž

5.000 - 200.000 €
1) rámcová smlouva nebo
2) zjednodušené místní zadávací řízení
30.000 - 150.000 €
místní otevřená
veřejná soutěž

5.000 - 30.000 €
zjednodušené místní
zadávací řízení

≥ 5,000.000 €
300.000 - 5,000.000 €
5.000 - 300.000 €
1) mezinárodní otevřená
veřejná soutěž nebo
místní otevřená
zjednodušené místní
2) mezinárodní
veřejná soutěž
zadávací řízení
dvoukolová veřejná
soutěž

≤ 5.000 €
výzva jednomu
dodavateli
≤ 5,000 €
výzva jednomu
dodavateli
≤ 5,000 €
výzva jednomu
dodavateli

Do dvoukolové veřejné soutěže (Restricted Tender Procedure) jsou pozváni kandidáti, kteří splňují výběrová
kritéria (tzv. long list). Na základě splnění kvalifikačních požadavků jsou vybráni kandidáti pro druhé kolo výběrového
řízení (tzv. short list) a je jim zaslána dokumentace veřejné soutěže k přípravě nabídky. Není umožněno vyjednávání.
Při otevřené veřejné soutěži (Open Procedure) je zveřejněna výzva (Call for tender) a každý oprávněný
zájemce může získat zadávací dokumentaci (někdy za úhradu) a podat svou nabídku.
Při zjednodušeném zadávacím řízení (Competitive Negotiated Procedure) konzultuje zadavatel kandidáty
dle svého výběru, vybere ekonomicky nejvýhodnější nabídku a stanoví smluvní podmínky.
Rámcová smlouva (Framework Contract) je uzavírána v případě, že se předpokládá poskytování služeb
v rámci dílčích budoucích smluv. Zadavatel vyzve potenciální smluvní partnery k předložení svých rámcových nabídek
a vybere nabídky ekonomicky nejvýhodnější. Rámcové smlouvy jsou většinou uzavírány maximálně na čtyři roky.
Výzva jednomu dodavateli se používá výhradně u malých zakázek do objemu 5.000 €.
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Podrobně základní procedury popisuje „Practical Guide Contract Procedures financed from the General
Budget of the European Communities in the context od external actions“, dostupný na: http://europa.eu.int/comm/
europeaid/tender/gestion/pg/npg_en.doc. Konkrétní - specifické podmínky a požadavky jsou pak součástí zadávací
dokumentace u každého vyhlášeného výběrového řízení.
Doporučit lze také publikaci „Možnost účasti českých společností na programech zahraniční rozvojové spolupráce Evropského společenství“, vydanou MZV ČR v roce 2005. Lze jí získat také v elektronické podobě v pěti
částech na adresách:
http://www.mzv.cz/servis/soubor.asp?id=13342
http://www.mzv.cz/servis/soubor.asp?id=13343
http://www.mzv.cz/servis/soubor.asp?id=13344
http://www.mzv.cz/servis/soubor.asp?id=13345
http://www.mzv.cz/servis/soubor.asp?id=13346

4.2

Granty

Granty jsou určeny pro neziskové organizace v širším slova smyslu. Většinou se jich tedy mohou účastnit kromě
NNO například instituce akademického sektoru případně i místní správní úřady a další subjekty. I v těchto případech
se rozlišuje několik způsobů financování - projekty, blokové granty, programy. U humanitárních projektů řízených
ECHO je s ohledem na nutnost rychlé reakce na krizové situace obvyklá praxe uzavírání tzv. Framework Partnership
Agreements (FPA) s organizacemi, které prokáží schopnosti a kapacity řešit dané krizové situace. Podrobnosti jsou
uvedeny v předcházejících kapitolách 3.4.2 a 3.5.
Vyhlášení výzev (Call for Proposal) předchází informační oznámení (notice) a vlastní výzva je pak doplněna
formulářem žádosti (application form) a směrnicemi pro žadatele (guidelines for applicants).
Z hlediska obecně stanovených procedur a požadavků na předkládání žádostí o grant je důležitý soubor příloh
řady E - Grants k „Praktickému průvodci“ (viz předchozí kapitola), dostupný na webové adrese: http://europa.eu.int/
comm/europeaid/tender/gestion/pg/e_en.htm, a zejména jeho část E3. Standard Call for Proposal Documents, která
obsahuje „Směrnici pro žadatele“ a její přílohy (viz http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/pg/e03_
en.htm):
A Formulář žádosti o grant
B Formulář rozpočtu
C Schéma logického rámce
D Denní sazby - Per Diem (pokrývající ubytování, stravování, místní dopravu a různé)
E Standardní grantová smlouva
F Formulář předběžného návrhu
Standardní formulář žádosti o grant uvádíme pro získání základní představy o požadavcích v příloze č. 3 
tohoto manuálu. Rovněž v daném případě však platí, že obecné podmínky mohou být upřesněny v každém Call for
Proposals.
V rámci obecných podmínek je potřebné věnovat pozornost zejména následujícím bodům:
• Partneři a subkontrakty: subkontrakty jsou povoleny pouze pro limitovanou část projektu (práce a subdodávky); partneři musí být specifikováni již v nabídce; odpovědnost však vždy leží na předkladateli.
• Reportování: zprávy popisují v technické a finanční části dosavadní průběh projektu a upřesňují plán na
další období.
• Publicita: u každého projektu musí být mj. prezentován zdroj financování z EU.
• Intelektuální vlastnictví: práva intelektuálního či průmyslového vlastnictví zůstávají realizátorovi, ale
zadavatel může volně používat veškerou projektovou dokumentaci.
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• Platební kalendář: záleží na délce projektu, obvykle je předpokládána záloha; doba splatnosti faktur je
stanovena na 45 dní.
• Finanční garance: pokud záloha tvoří více jak 90 % ceny projektu, musí být pokryta finanční garancí.
• Certifikát auditu: ve vyjmenovaných případech musí být u žádostí o platby přiložen ověřený výrok auditora.
U specifických podmínek smlouvy je třeba zaměřit se zejména na:
• strukturu smlouvy a její přílohy
• dobu implementace (zcela výjimečně lze práce zahájit ještě před popisem smlouvy)
• závazky financování a spolufinancování
• podmínky financování (obvykle záloha a konečná platba, u víceletých projektů možné i roční zálohy)
• výjimky z obecných podmínek - specifické podmínky jsou nadřazeny obecným!
Důležitá je i znalost uznatelných a neuznatelných nákladů, obvykle platí, že uznatelnými náklady jsou:
• osobní náklady pracovníků projektu
• cestovní náklady a diety
• nákup potřebného vybavení a služeb
• spotřební materiál a dodávky
• subkontrakty
• další náklady přímo související s projektem, včetně finančních služeb
• rezerva do výše 5 % (ale její použití musí být předem schváleno)
Neuznatelnými náklady obvykle jsou:
• náklady související s dluhy a ztrátami
• dlužné úroky
• položky již financované z jiných zdrojů
• nákup půdy a budov
• kursové ztráty
• daně včetně DPH, které mohou být vráceny
• náklady, které mají být pokryty nepeněžním plněním.
Jak je vidět i z výše citovaných příloh směrnice pro žadatele, velký důraz je věnován logické stavbě projektového návrhu a přesné specifikaci potřebných nákladů. Vysvětlení základních pravidel stavby, realizace, monitoringu
a evaluace projektu však přesahuje možnosti tohoto manuálu. Jako dobrou pomůcku k objasnění principů projektového managementu doporučujeme prostudovat „Project Cycle Management Guidelines“, které jsou k dispozici na
adrese: http://europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf.
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5. Rady pro přípravu projektů

5.1

Zkušenosti z projektů hrazených ze Strukturálních fondů EU

Hlavním problémem projektů hrazených ze Strukturálních fondů (a obdobně i projektů české zahraniční
rozvojové spolupráce) je, že programování teprve začíná, že se nepohybujeme ve statickém prostředí a v perfektně nastavených podmínkách a že celý systém je obhospodařován lidmi, kteří se rovněž učí a získávají zkušenosti.
Na druhou stranu to má i výhodu, že je možné celý systém ovlivňovat - navrhovatelé projektů mají často mnohem
větší znalosti o prostředí, kterého se finanční podpora týká, jsou schopni lépe formulovat jak problémy tak způsoby
jejich řešení. V případě oboustranně otevřené a partnerské komunikace je tedy možné efektivně využít vzájemné
zkušenosti i poučení z nedostatků a postupně zvyšovat kvalitu a dopady předkládaných projektů i vyhlašovaných
programů.
Obecná doporučení pro předkladatele projektů lze shrnout do pěti bloků:
1) Vzhledem k nepřehlednosti a složitosti nabízených informací k evropským strukturálním fondům, pocházejícím navíc z různých zdrojů, dále k častým změnám výzev a dokonce ke změnám podmínek v průběhu výzev
doporučujeme:
• Vycházet z informací zveřejněných na centrálních informačních stránkách (http://www.strukturalni-fondy.cz)
a z informací na internetových stránkách administrující instituce, k níž bude žadatel projekt podávat
(možnost odvolání se na ně).
• Sledovat informace na stránkách v průběhu přípravy i realizace projektu, protože žadatel musí reagovat
na všechny změny!
• Pročíst zveřejněné nejčastější otázky a odpovědi.
• Uskutečnit nejméně dvě osobní konzultace před odevzdáním projektu (otestování průchodnosti záměru
projektu, získání vysvětlení, ověření nejistot, zjištění dalších potřebných informací); objednávat se na ně
v dostatečném předstihu (14 dní).
2) Vzhledem ke komplikovanosti a nekomfortnosti práce s elektronickou aplikací formulářů a také k jejich nedostatečným kapacitám a problémy s exportováním doporučujeme:
• Vždy kontrolovat napsaný text, hlavně v případě přenosu z aplikace Word.
• Zvlášť důležité texty, jejichž rozvedení přesahuje kapacity formuláře, lze dodat ve formě (ověřených) příloh.
3) Vzhledem k časté fluktuaci pracovníků administrujících institucí (neudržení institucionální paměti) a jejich
někdy nekompletním znalostem doporučujeme:
• Snažit se dosáhnout při konzultaci jednoznačných stanovisek a ty si pak nechat písemně potvrdit!
4) V případě neúspěchu - pro možnost poučení se z chyb - doporučujeme:
• Žádat o možnost nahlédnutí do vyjádření hodnotitelů.
5) V rámci Strukturálních fondů je nastavena soustava monitorovacích indikátorů, které jsou členěny v zásadě
do čtyř úrovní (dopady, výsledky, výstupy a vstupy). Důležité je, že se projekt podle těchto indikátorů posuzuje
nejen při hodnocení žádosti, ale zejména při monitorování výsledků. Hodnoty indikátorů jsou také součástí
smlouvy mezi příjemcem a poskytovatelem finančních prostředků a jejich nesplnění může znamenat vrácení
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(všech!) finančních prostředků! Současně jsou nebo by měla být u každého výběrového řízení předem známa
hodnotící kritéria, podle kterých budou vybírány úspěšné projekty. Proto doporučujeme:
• Indikátory při psaní žádosti respektovat a před jejím odevzdáním znovu prověřit, zda projekt hodnocené
indikátory obsahuje a jasně specifikuje a zda je bude možné v průběhu realizace projektu monitorovat
a dosáhnout.
• Obdobně doporučujeme celý projektový návrh prověřit i z hledisek stanovených hodnotících kritérií.
Pokud na ně nenajdete správné „odpovědi“ vy, nenajde je ani oficiální hodnotitel!
Protože poslední bod patří mezi klíčové předpoklady úspěchu při podání i realizaci projektu, věnujeme mu
samostatnou přílohu č. 4, ve které jsou uvedeny příklady hodnotících kritérií a častých chyb a rovněž příklad dobře
zdůvodněného projektu. Přestože se jedná o příklady odvozené z projektů Strukturálních fondů, domníváme se, že
je lze zobecnit i na další typy rozvojových projektů.

5.2

Zkušenosti z projektů rozvojové spolupráce a humanitární pomoci EU

Při přípravě žádosti o financování projektu z Evropské komise je vhodné řídit se některými obecnými doporučeními:
1) Nejdříve je potřebné ujasnit si regionální a sektorové priority, které by měly vycházet ze zkušeností a schopností organizace i z reálných možností získání národní a evropské podpory.
2) Je třeba nespěchat. Při výzvě pro podávání projektů je třeba věnovat dostatek času nastudování pravidel,
podmínek a doprovodných dokumentů. Pak je teprve možné kvalifikovaně se rozhodnout, zda-li organizace
splňuje podmínky pro podání projektového návrhu a zda má tedy smysl začít s přípravou projektu.
3) Je potřebné dodržovat požadavky na strukturu a rozsah žádosti a příloh - mj. je třeba dodržovat i maximální
stanovený počet stran! Více neznamená vždy lépe!
4) Je třeba používat správný jazyk. Mnohé větší NNO si najímají pro napsání projektových návrhů externí konzultanty, jejichž úkolem je především sladit formu, jazyk a obsah tak, aby měl projekt šanci na schválení.
Pro menší organizace, jimiž jsou na evropské úrovni i ty běžně pokládané v ČR za velké, je dobré najmout si
alespoň editora anglického jazyka (případně francouzského nebo německého podle toho, který jazykem je
projekt napsán; zpravidla jím nemůže být čeština).
5) Je vhodné stát se součástí širší sítě, sdružení NNO nebo předem vytvořit konsorcium NNO, a to jednak kvůli
spolufinancování, jednak z důvodu lepší šance pro přijetí projektového návrhu.
Speciální pozornost je pak nutné věnovat podmínkám oprávněnosti předkládající organizace a podmínkám financování a spolufinancování projektů:
• Každý žadatel o evropské fondy musí mít finanční uzávěrku auditovanou nezávislým auditorem.
• Každý žadatel musí předkládat své výroční zprávy. Výroční zpráva by měla splňovat náležitosti podle evropských standardů, musí tedy obsahovat i výše zmíněný výrok auditora. Je vhodné publikovat i jazykovou mutaci
výroční zprávy, nejlépe anglickou, a zahrnout do ní přehled příjmů a výdajů v Eurech.
• Je třeba odhadnout vlastní možnosti spolufinancování projektu. Žádná z možností financování z grantových
programů Evropské komise nepředpokládá plné financování, hranice se pohybuje mezi 75 % a 90 %, zbytek
hradí předkládající organizace, popřípadě partner v konsorciu. Specifická je situace u programů humanitární
pomoci, kde nemusí být spolufinancování žádné, ale žádající organizace musí mít uzavřenu Rámcovou dohodu o partnerství (viz dříve v kapitole 3.5).
• Při přípravě žádosti o evropské fondy je vhodné, aby si organizace vytvořila finanční výhled a v případě nepříznivého cash-flow raději projektový návrh nepodávala, neboť u většiny projektů podporovaných EK se předpokládá jejich předfinancování žadatelskou organizací. Peníze na konto organizace poměrně často přicházejí
se značným zpožděním.
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• U většiny programů rozvojové spolupráce se předpokládá nejméně tříletá zkušenost s rozvojovou spoluprácí
nebo odpovídající tématikou. Např. u tzv. blokových grantů je vyžadována zkušenost při nakládání s evropskými fondy, a to nejméně tříletá. Z této obtížně splnitelné podmínky jsou vyňaty NNO z nových členských
zemí, u nichž lze uznat prokazatelnou zkušenost s financováním svých programů buď z Evropské komise nebo
agentur OSN či Světové banky.
• Podmínky financování nebývají omezeny pouze maximální výší grantu, ale i minimální částkou, kterou lze
požadovat. Pro malé NNO tak může být výše spolufinancování z vlastních prostředků těžko překročitelnou
bariérou. Takové organizace pak mají šance pouze v konsorciích.
• Je třeba se připravit na budoucí velmi náročné audity ze strany EK, které jsou známé svou pečlivostí a přecitlivělostí na jakékoliv byť minimální chyby jak v účetnictví tak v záležitostech souvisejících s logistikou
a managementem projektů.
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6. Finanční perspektivy 2007 - 2013
	a nové finanční instrumenty

http://europa.eu.int/comm/external_relations/reform/document/com04_626_en.pdf
nebo http://europa.eu.int/comm/financial_perspective/index_en.htm
Nové Finanční perspektivy pro období 2007 - 2013 zatím nejsou definitivně schváleny, ale podle dosavadního návrhu bude budoucí nastavení pro rozvojovou spolupráci, rozvojové vzdělávání a humanitární pomoc zhruba
následující:
a) Nadále bude ubývat pravomocí komisaři Michelovi a přibývat komisařce pro externí záležitosti Ferrero-Waldner.
b) Ve Finančních perspektivách 2007 - 2013, tedy střednědobém rozpočtovém výhledu, nedojde ani po rozšíření
EU k poměrnému zvýšení peněz na rozvojovou spolupráci, možná jen na humanitární pomoc.
c) Bude zrušena rozpočtová kapitola Spolufinancování NNO a decentralizovaná spolupráce (kapitola 21 02 03,
dříve B7-6000).
d) Základní finanční instrumenty budou jen teritoriální nikoliv tématické (mělo by to vést k zjednodušení
rozdělování prostředků), a to následující:
1. 		IPA (Instrument for Pre-Accession) - Integrovaný nástroj pro předvstupní pomoc
Program se bude týkat Rumunska a Bulharska, pokud budou vstupovat až v roce 2008, a pak především
Chorvatska a Turecka. Nahradí programy a nástroje typu Phare, ISPA, Sapard či CARDS.
2. 		ENPI (European Neighbourhood Policy Instrument) - Nástroj evropského sousedství a partnerství
Program sloučí programy TACIS, MEDA a částečně i CARDS, bude tedy zaměřen na státy bývalého Sovětského Svazu (s výjimkou pobaltských republik) a na jižní, jihovýchodní a východní Středomoří.
3. DCECI (Development Cooperation and Economic Cooperation Instrument) - Nástroj pro rozvojovou spolupráci a hospodářskou spolupráci
V tomto programu by se měla sloučit všechna externí pomoc, dosud poskytovaná prostřednictvím programů EDF pro země ACP či ALA pro Asii a Latinskou Ameriku. Do tohoto regionálního programu však budou
spadat i vyspělé státy jako USA nebo Japonsko. DCECI nahrazuje i většinu tématických programů.
4. IS (Instrument for Stability) - Nástroj pro stabilitu
Tento program je evropskou odpovědí na terorismus. Měl by se ale týkat i demokracie a lidských práv (dříve
tématický program EIDHR).
Jediné dva instrumenty, jež mají být zachovány, jsou:
5. ECHO (Humanitarian Aid Instrument) - Nástroj pro humanitární pomoc
Evropská komise usoudila, že ECHO pracuje dobře, a program zůstane prakticky nezměněn, bude však
zahrnovat i všechny projekty související s potravinovou pomocí, které dříve měly samostatnou tématickou
rozpočtovou kapitolu.
6. Macro Financial Assistance - Nástroj pro makrofinanční pomoc
Tento program (de facto instrument pro podporu chudých rozpočtů z rozpočtů bohatých) prokázal, že je
efektivním nástrojem ekonomické stabilizace a katalyzátorem strukturálních reforem.
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CONCORD, celoevropská konfederace NNO pro pomoc a spolupráci, lobuje za to, aby vznikl tzv. CSO Programme, tedy aby byly alokovány finanční prostředky specificky pro organizace občanské společnosti (Civil Society
Organisations - CSO), a to pro programy a projekty napříč novými teritoriálními instrumenty DCECI, ENPI a IPA.
Eurostep, síť několika významných evropských sekulárních NNO, lobuje za to, aby byl instrument DCECI
rozdělen na dvě části: 1. výhradně pro rozvojové země, 2. pro zbytek světa.
Oba výše uvedené požadavky podporuje i česká nevládní platforma FoRS.
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7. Možnosti lobbingu a konzultací

Jak vyplývá z předchozího textu, systémy rozvojové spolupráce se vyvíjejí a mění nejen v České republice ale
také v Evropské Unii. Jako plnoprávná členská země má nyní ČR možnost ovlivňovat politiky EU a přispívat k nastavování efektivnějších nástrojů a postupů spolupráce jak s rozvojovým světem tak v rámci EU.
Ve financování rozvojových programů dojde k signifikantním změnám od začátku příštích finančních perspektiv a tyto změny jsou stále ovlivnitelné. Proto je žádoucí využít všech možností a příležitostí k lobbingu. Vzhledem ke
komplikovanosti evropských institucí a překrývání odpovědnosti mezi nimi (viz http://europa.eu.int/index_cs_htm),
rekapitulujeme stručný přehled hlavních institucí, které mají kompetence na poli rozvojové spolupráce, humanitární
pomoci a rozvojového vzdělávání. Doplněna jsou jména klíčových osob.
Evropská komise
(http://europa.eu.int/comm/)
Pod evropskou komisi spadají všechny fondy EU pro mezinárodní spolupráci a externí pomoc a všechny
struktury, s nimiž přijde NNO do styku při implementaci projektů. Komise sice prostředky rozděluje, ale nerozhoduje
o jejich výši a struktuře. Tu určuje Rada EU a do jisté míry Evropský parlament, Komise může pouze podávat návrhy.
Z hlediska externí pomoci jsou důležití následující komisaři a Generální ředitelství:
• Komisař Louis Michel zodpovědný za rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc.
• Komisařka Benita Ferrero-Waldner zodpovědná za externí vztahy Evropské komise. Do jejího portfolia spadají
poněkud nesystémově i záležitosti finančního managementu rozvojové spolupráce.
• Ve druhém plánu jsou pak důležití komisaři Peter Mandelson (obchod), Franco Frattini (spravedlnost, svoboda a bezpečnost) a Siim Kallas (správa, audit a protikorupční záležitosti), vyšetřující NNO ze zneužívání prostředků z EU (problematiku řeší úřad OLAF - European Anti-Fraud Office, http://europa.eu.int/comm/
anti_fraud/index_en.html). Jakmile je organizace v podezření, automaticky je spolupráce s EK ukončena
a z fondů EU nedostane žádné další prostředky. A to i v případě, že sice sama není v podezření, ale spolupracovala s NNO podezřelou ze zneužívání prostředků EU.
GŘ EuropeAid
(http://europa.eu.int/comm/europaid/index_en.htm)
Úřad EuropeAid je zodpovědný za management externí pomoci. Je spravován Generálním ředitelem Koosem
Richellem a v jeho „správní“ radě sedí mj. komisař Michel a komisařka Ferrero-Waldner. EuropeAid spravuje všechny
teritoriální a tématické programy externí pomoci. Organigram EuropeAid je důležitý pro pochopení toho, kdo za
co odpovídá, a naleznete jej na: http://europa.eu.int/comm/europeaid/general/organigramme_16novembre2005_
en.pdf a v příloze č. 1 tohoto manuálu.
Pro rozvojovou spolupráci v souvislosti s NNO je nejzajímavější divize (unit) F5 vedená Aristotelem Bouratsisem. F5 je zodpovědná za management rozpočtové kapitoly Spolufinancování NNO a decentralizovaná spolupráce
(21 02 03), z níž jdou prostředky jak na projekty v rozvojových zemích tak na rozvojové vzdělávání. Nejbližší kontakt
NNO na F5 je Jeremy Nagoda. Novým pracovníkem oddělení 03 Evaluace je pak Petr Halaxa, dříve ředitel Rozvojového střediska ÚMV.
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GŘ Rozvoj / DG DEV
(http://europa.eu.int/comm/dgs/development/index_en.htm)
Toto GŘ je zodpovědné za rozvojovou politiku, nikoliv však za management fondů. Zabývá se tedy především
vztahy s rozvojovými zeměmi, formulací rozvojové politiky EU a formulací rozvojových politik k jednotlivým rozvojovým státům. GŘ Rozvoj spadá plně do portfolia komisaře Michela. Generálním ředitelem je Stefano Manservisi.
Kontaktní osobou pověřenou koordinací s NNO je Pieter Bangma, jenž se odpovídá (bráno hierarchicky odshora)
Lydii Barreiros, Hugo Schallymu a José Javierovi Paniagua-Garcíovi.
GŘ pro rozvojovou pomoc ECHO / DG for Humanitarian Aid
(http://europa.eu.int/comm/echo/index.htm)
ECHO je zodpovědné za veškerou humanitární pomoc EU a spadá pod komisaře Michela. Generálním ředitelem je António Cavaco. S ECHO je spolupráce nejsnazší, pokud má NNO uzavřen FPA - Framework Partnership
Agreement, čili Rámcovou dohodu o partnerství. Výhodou je možnost čerpat prostředky bez přílišné byrokracie.
Rada Evropské unie
(http://ue.eu.int)
Rada EU jsou evropské vlády a jejich zástupci na různých úrovních:
1. premiéři a prezidenti (setkání na nejvyšší úrovni),
2. ministři - pro rozvojovou spolupráci je nejzajímavější tzv. rada GAERC (General Affairs & External Relations Council), kde se scházejí ministři zahraničí a tématem bývá i zahraniční pomoc; dalším takovým
setkáním býval mítink ministrů pro rozvojovou spolupráci, který však byl pro jejich „nedostatek“ zrušen
a nahrazen pouze neformálními mítinky, pokud si to dané předsednictví Evropské rady přeje. Poslední
setkání se konalo v Leedsu v říjnu 2005 i za účasti NNO včetně české platformy FoRS. Rakouské ani finské předsednictví s neformálními mítinky nepočítají.
3. vedoucí zastoupení (delegací) národních vlád u Evropské unie (v Bruselu), tzv. COREPER; Českou republiku zastupuje Jan Kohout.
4. podvýbory COREPER, ve kterých bývají zastoupeni lidé z delegace i z ministerstev, např. podvýbor pro
rozvojovou spolupráci CODEV nebo pro východní Evropu COEST. V CODEV Českou republiku z delegace
zastupuje Miroslav Čančík.
V Radě EU se na všech úrovních včetně podvýborů rozhoduje množství záležitostí, které by v běžném demokratickém systému přináležely parlamentu nebo vládě (v daném případě Evropské komisi). Orientace v činnosti
a úlohách Rady EU je poměrně náročná.
Evropský parlament
(http://www.europarl.eu.int/)
Evropský parlament má obecně mnohem menší pravomoc než klasické národní parlamenty, většinou ji sdílí
s Radou EU (viz výše). Přesto rozhoduje čím dál více záležitostí týkajících se rozpočtu, rozvojové spolupráce i mezinárodních vztahů. Čeští europoslanci důležití z hlediska rozvojové spolupráce zasedají ve výboru pro rozvojové
záležitosti - Jan Zahradil a donedávna Jana Hybášková (přešla do zahraničního výboru), v rozpočtovém výboru Hynek Fajmon a Nina Škottová, v zahraničním výboru - již zmíněná Jana Hybášková, Libor Rouček a Josef Zieleniec
a ve výboru mezinárodního obchodu (Zuzana Roithová jako náhradnice). Ale např. kampaň „Česko proti chudobě“,
zaměřenou na globální problémy zejména rozvojových zemí, signovali i další čeští europoslanci, mj. Richard Falbr či
Jan Březina.
Předsedkyní výboru pro rozvojovou spolupráci je Luisa Morgantini, dále jsou zde místopředseda Max van den
Berg z Nizozemska a místopředsedkyně Danute Budreikaité z Litvy (která mj. sedí ve správní radě Presidency Fund
- viz výše). Kromě jmenovaných existují i další spříznění poslanci v jiných výborech, kteří byli aktivní při jednáních o
rozvojové spolupráci (např. ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Švéd Anders Wijkman).
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Klíčové české instituce
Nelze opomenout ani roli českých institucí. Zcela klíčovým partnerem NNO je Ministerstvo zahraničních
věcí ČR jako koordinátor české zahraniční rozvojové spolupráce a jeho Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci (ORS). Ředitelkou tohoto oboru je Hana Ševčíková, koordinátorem spolupráce s NNO je Zuzana
Hlavičková. Rozvojové problematice je věnována webová stránka: http://www.mzv.cz/pomoc.
Druhou klíčovou institucí je Rozvojové středisko Ústavu mezinárodních vztahů, které poskytuje MZV odborné
a servisní zázemí. RS ÚMV je pověřeno řadou úkolů v oblasti implementace rozvojové spolupráce a také v oblasti
rozvojového výzkumu, vzdělávání a osvěty. Ředitelem Rozvojového střediska je Petr Jelínek, styčnou osobou pro
kontakt s NNO je Martin Náprstek. Informace o RS ÚMV lze nalézt na adrese: http://www.rozvojovestredisko.cz.
Z hlediska prosazování funkčních a udržitelných politik v oblasti rozvojové spolupráce je pak samozřejmě
důležitá spolupráce s dalšími institucionálními partnery - zejména sektorovými ministerstvy, která mají gestorskou roli při přípravě a realizaci programu české ZRS, či se členy Parlamentu a Senátu ČR a jednotlivých politických
uskupení, kteří jsou odpovědní právě za přípravu zákonů a tvorbu politik.
Za účelem hledání a prosazování společných zájmů a podpory vzájemného dialogu a spolupráce byla v roce
2002 založena platforma českých nevládních organizací působících v oblasti rozvojové spolupráce, humanitární
pomoci a rozvojové výchovy a vzdělávání FoRS - České fórum pro rozvojovou spolupráci (http://www.fors.cz).
FoRS se podílí na přípravě a připomínkování oficiálních dokumentů týkajících se dané problematiky, a to mj. prostřednictvím 11 regionálních a tématických pracovních skupin, a úzce spolupracuje se všemi partnery v rámci české
rozvojové konstituence. Jako příklad společného programu členských organizací FoRS a dalších partnerů lze uvést
úspěšnou dlouhodobou kampaň „Česko proti chudobě“, informace o ní lze najít na webové adrese: http://www.
ceskoprotichudobe.cz.
Díky členství v evropské konfederaci CONCORD (http://www.concordeurope.org) a aktivnímu zapojení v jejích pracovních skupinách pak FoRS přispívá i k ovlivňování evropských politik a také k prosazování zájmů nových
členských zemí EU.
Protože nám záleží na tom, aby česká i evropská rozvojová spolupráce probíhala efektivním
a transparentním způsobem, chtěli bychom závěrem vyzvat všechny partnery k plnému zapojení
do činnosti FoRS, ať už jako členové nebo externí spolupracovníci.
Veškeré podněty, doporučení nebo dotazy lze směřovat na společnou e-mailovou adresu členů
Správní rady a Sekretariátu FoRS: czech.fors@fors.cz.
V případě zájmu o odborné konzultace se lze obrátit také na občanské sdružení
Development Worldwide: dww@dww.cz.

Přejeme Vám hodně úspěšných projektů!
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Přehled použitých zkratek:
ACP
ALA
CDC
CIDA
CONCORD
CSO
CSP
DCECI
DG
DWW
EAR
ECAS
ED
EDF
EAGGF
EEA
ECHO
EIDHR
EK
ENPI
ERDF
ESF
EU
FAO
FDR
FIFG
FoRS
FPA
GAERC
GŘ
HDP
IPA
IS
ISPA
JPD
M PO
MMR
MPSV
MSP
MŠMT
MZV
MŽP
NGDO
NGO
NNO
NROS

Africa, Caribbean, Pacific
Asia and Latin America
Cooperation Decentralisé
Canadian Industrial Development Agency
European NGDO Confederation for Relief and Development
Civil Society Organisations
Country Strategy Paper
Development Cooperation and Economic Cooperation Instrument
Directorate General
Development Worlwide, o.s.
European Agency for Reconstruction
European Citizen Action Service
Education du Développement
European Development Fund
European Agricultura Guidance and Guarantee Fund
European Economic Area
European Community Humanitarian Aid Office
Wuropean Initiative on Democracy and Human Rights
Evropská komise
European Neigbourhood Policy Instrument
European Regional Development Fund
European Social Fund
Evropská unie
Food and Agriculture Organisation
Funding for Development and Relief (pracovní skupina CONCORD)
Financial Instrument for Fisheries Guidance
České fórum pro rozvojovou spolupráci
Framework Partnership Agreement
Deneral Affairs & External Relations Council
Generální ředitelství
hrubý domácí produkt
Instrument for Pre-Accession
Instrument for Stability
Instrument for Structural Policies for Pre-Accession
Jednotný programový dokument
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministertvo pro místní rozvoj
Ministerstvo práce a sociálních věcí
malé a střední podniky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo životního prostředí
Non-Governmental Development Organisation
Non-Governmental Organisation
nevládní nezisková organizace
Nadace pro rozvoj občanské společnosti
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ODACE
OLAF
OOOP
OP RLZ
ORS
OSN
PCM
PVD
RPP
RPS
RS ÚMV
SROP
TACIS
TAIEX
UNDP
UNIDO
UNRWA
WFP
ZRS
ŽP
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Official Development Assistance - Central Europe
European Anti-Fraud Office
Operační program průmysl a podnikání
Operační program Rozvoj lidských zdrojů
Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci (MZV)
Organizace spojených národů
Project Cycle Management
les Pays en Voie de Développement
Regional Partnership Programme for Austria and Neighbouring New Member States
Rámec podpory Společenství
Rozvojové středisko Ústavu mezi národních vztahů
Společný regionální operační program
Technical Assistance for Commonwealth of Independent States
Technical Assistance Information Exchange Office
United Nations Development Programme
United Nations Industrial Development Organisation
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East
World Food Programme
zahraniční rozvojová spolupráce
životní prostředí

Přehled užitečných webových adres:
http://europa.eu.int/comm/
Evropská komise
http://europa.eu.int/comm/anti_fraud/index_en.html
Antikorupční úřad (OLAF)
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index_en.html
program MEDIA
http://europa.eu.int/comm/budget/budget_detail/index_en.htm
rozpočet EU
http://europa.eu.int/comm/commission_barroso/index_en.htm
přehled komisařů EK
http://europa.eu.int/comm/development/body/csp_rsp/csp_en.cfm
Country Strategy Papers EU
http://europa.eu.int/comm/development/index_en.htm
European Development Fund
http://europa.eu.int/comm/dgs/development/index_en.htm
GŘ Rozvoj (Development)
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/guide/liste_en.html
GŘ Vzdělávání a kultura
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/guide/liste_en.html#toppage
program Partnerství s občanskou společností
http://europa.eu.int/comm/dgs/humanitarian_aid/index_en.htm
Úřad pro humanitární pomoc ECHO
http://europa.eu.int/comm/dgs_cs.htm
Generální ředitelství a služby EK
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/leonardo_en.html
program Leonardo da Vinci
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/socrates_en.html
program SOCRATES
http://europa.eu.int/comm/echo/index_en.htm
úřad ECHO
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http://europa.eu.int/comm/enlargement/cards/index_en.htm
program CARDS
http://europa.eu.int/comm/enlargement/financial_assistance.htm
programy GŘ Rozšíření
http://europa.eu.int/comm/environment/funding/pdf/handbook_funding.pdf
publikace „Handbook for Environmental Project Funding“
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
centrální stránka vyhlašovaných tendrů a grantů
http://europa.eu.int/comm/europeaid/general/organigramme_16novembre2005_en.pdf
organigram úřadu EuropeAid
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm
Úřad pro spolupráci a pomoc EuropeAid
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/amlat/index_fr.htm
programy pro Latinskou Ameriku
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/asia/index_en.htm
programy pro Asii
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/asia/regional_en.htm
regionální programy pro Asii
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/eidhr_en.htm
European Initiative on Democracy and Human Rights
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/foodsec/index_en.htm
program potravinové pomoci a zabezpečení potravin
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/forests/index_en.htm
program pro životní prostředí a lesy v rozvojových zemích
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/gender/index_en.htm
program Gender
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/health/index_en.htm
program pro zdraví
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/index_en.htm
celkový přehled programů EU
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/med/index_en.htm
program MEDA
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http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/mines/index_en.htm
program boje proti nášlapným minám
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/mines/strategy_mip_2005_2007_en.pdf
dokument „The European Roadmap to Zero Victim Target“
(Strategie boje proti nášlapným minám)
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/cdc_page_en.htm
projekty decentralizované spolupráce
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/ed_page_en.htm
projekty rozvojového vzdělávání a osvěty
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/index_en.htm
spolufinancování NNO a decentralizovaná spolupráce
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/pvd_page_en.htm
projekty PVD (pro rozvojové země)
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/tacis/index_en.htm
program TACIS
http://europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf
„Project Cycle Management Guidelines“, 2004
http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/pg/a02_en.doc
přehled teritoriálních programů a oprávněných zemí
http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/pg/e_en.htm
přílohy řady E k „Praktickému průvodci“ pro granty EU
http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/pg/e03_en.htm
směrnice pro žadatele o granty EU
http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/pg/npg_en.doc
Practical Guide Contract Procedures financed from the General Budget of the European Communities in
the context od external actions
http://europa.eu.int/comm/external_relations/gac/
General Affairs & External Relations Council
http://europa.eu.int/comm/external_relations/reform/document/com04_626_en.pdf nebo
http://europa.eu.int/comm/financial_perspective/index_en.htm
nové finanční perspektivy EU
http://europa.eu.int/comm/youth/program/index_en.html
program Youth
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http://europa.eu.int/index_cs_htm
celkový přehled evropských institucí
http://europa.eu.int/institutions/comm/index_cs.htm
Evropská komise
http://europa.eu.int/institutions/council/index_cs.htm nebo http://ue.eu.int
Rada EU
http://europa.eu.int/institutions/parliament/index_cs.htm nebo http://www.europarl.eu.int/
Evropský parlament
http://www.ceskoprotichudobe.cz
kampaň Česko proti chudobě
http://www.concordeurope.org
CONCORD - European NGDO Confederation for Relief and Development
http://www.dww.cz
občanské sdružení Development Worldwide
http://www.eeagrants.org/index.php
granty European Economic Area
http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/op_infrastruktura
Operační program Infrastruktura
http://www.esfcr.cz/clanek.php?lg=1&id=11
Operační program Rozvoj lidských zdrojů
http://www.esfcr.cz/clanek.php?lg=1&id=12
Jednotný programový dokument pro Cíl 3 - Praha (JPD 3)
http://www.eu-platform.at/english/start.asp?b=812
rakouský program RPP
http://www.euronaid.net/
organizace EuronAid (potravinová pomoc)
http://www.fors.cz
FoRS - České fórum pro rozvojovou spolupráci
http://www.mmr.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj
http://www.mpo.cz/xqw/webdav/-UTF8-/dms_mpo/getFileinternet/11729/12774/OPPP_v12.htm
Operační program Průmysl a podnikání
http://www.mze.cz/default.asp?ch=74&typ=1&val=36217&ids=2406
Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství
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http://www.mzv.cz/pomoc
Ministerstvo zahraničních věcí ČR - stránka pro rozvojovou spolupráci
http://www.mzv.cz/servis/soubor.asp?id=13342; http://www.mzv.cz/servis/soubor.asp?id=13343;
http://www.mzv.cz/servis/soubor.asp?id=13344; http://www.mzv.cz/servis/soubor.asp?id=13345;
http://www.mzv.cz/servis/soubor.asp?id=13346
publikace „Možnost účasti českých společností na programech zahraniční rozvojové spolupráce Evropského společenství“, MZV, 2005
http://www.presidencyfund.org
program Presidency Fund
http://www.rozvojovestredisko.cz
Rozvojové středisko ÚMV
http://www.rozvojovestredisko.cz/trilat.php
kanadský program ODACE
http://www.strukturalni-fondy.cz
centrální stránka Strukturálních fondů
http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000002
Fond soudržnosti
http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000006
Průvodce fondy Evropské unie
http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000006000
Iniciativy společenství Interreg III A, B, C
http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000006003
Iniciativy společenství EQUAL
http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000008000005
Společný regionální operační program
http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000008001001
Podrobnější informace o programech EU v České republice
http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000008002
Jednotný programový dokument pro Cíl 2 - Praha (JPD 2)
http://www.trialog.or.at
program Trialog
http://www.trialog.or.at/detail.asp?ID=871
orientační přehled vyhlášených programů EU pro NNO (stránku spravuje projekt Trialog)
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Příloha č. 1 - organigram úřadu EuropeAid

Organisation chart for EuropeAid Co-operation Office (16 NOVEMBER 2005)

Foot-notes:
(1) A division of tasks will
be developed among
the DG and the DDG
in order to run
the organisation
effectively and without
duplications
(2) Including Elections
Observations
(3) As far as Neighbourhood
Policy is concerned,
the coverage of Directorate A
is in line with Council
decisions: Algeria, Armenia,
Azerbaijan, Belarus, Egypt,
Georgia,
(4) As far as Central Asia
is concerned,
the coverage
of Directorate D is:
Kazakhstan, Uzbekistan,
Turkmenistan, Kyrgyzstan,
Tajikistan
(5) Including coordination of thematic networks
(6) Covering budgetary support, public finance, economic governance. Including experts
for ACP region untill end 2005.
(7) Covering private sector, trade, regional integration
(8) Covering health, education, employment, social protection, illegal drugs
(9) Covering the rule of law, democratisation, elections, promotion of civil society, human and citizen rights, children rights, disabled people, indigenous people, public
sector reform, decentralisation, gender mainstreaming
(10) Covering migration issues, crisis resolution, police reform, anti-terrorism, fight against organised crime,
anti-personnel mines
(11) Covering food security, rural development, fisheries, environment, forests
(12) Covering transports, water, energy, telecommunications, ICT, urban development
(13) NGOs, NSA
(14) Including APS, AMP, AAR and follow-up of DAS and discharge procedures
(15) Temporary units : end maximum by end 2006; staff will be gradually phased in into permanent units. Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Moldova, Morocco, Palestinian
Authority of the West Bank and Gaza Strip, Russian Federation, Syria, Tunisia, Ukraine
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Příloha č. 2 - programy a nástroje zahraniční pomoci EU

EC EXTERNAL AID PROGRAMMES AND
INSTRUMENTS

Countries and territories covered by EC external aid, by programme/instrument
PHARE, ISPA & SAPARD
Bulgaria, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Czech Republic, Romania, Slovakia and Slovenia.
Nota bene : during a transitional period, projects or programmes initiated in the ten new Member States on  the basis
of the PHARE, ISPA or SAPARD Regulations will continue to be implemented in the framework of these programmes
and in accordance with the Accession Treaties. However, from May 1st, 2004  and onward, no new project or
programme may be initiated in the ten new Member States in the framework of PHARE, ISPA or SAPARD.
CARDS
Albania, former Yugoslav Republic of Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Croatia and Serbia-Montenegro.
TACIS
Armenia, Azerbaijan, Belarus, Russian Federation, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Mongolia, Uzbekistan,
Tajikistan, Turkmenistan and Ukraine.
MEDA
Algeria, Cyprus, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Malta, Morocco, Syria, Tunisia, Turkey and Gaza and the West
Bank.
ALA
Unlike the other geographical Regulations, the ALA Regulation does not explicitly list the countries eligible for
the programme. The list is defined negatively as embracing all the developing countries not covered by the EDF or
the MEDA Regulation. Note that Mongolia is covered by the ALA programme as well as TACIS.



ISPA: Council Regulation (EC) No 1267/1999 of 21 June 1999 (as amended by Council Regulation (EC) No 2382/2001 of 4 December and
by Council Regulation (EC) No 2500/2001 of 17 December 2001).
PHARE: Council Regulation (EEC) No 3906/89 of 18 December 1989 (as amended by Council Regulation (EEC) No 2698/90 of 17 September 1990, Council Regulation (EEC) No 3800/91 of 23 December 1991,Council Regulation (EEC) No 2334/92 of 7 August 1992, Council
Regulation (EEC) No 1764/93 of 30 June 1993, Council Regulation (EC) No 1366/95 of 12 June 1995, Council Regulation (EC) No 463/96 
of 11 March 1996, Council Regulation (EC) No 753/96 of 22 April 1996, Council Regulation (EC) No 1266/1999 of 21 June 1999, Council
Regulation (EC) No 2666/2000 of 5 December 2000 and Council Regulation (EC) No 2500/2001of 17 December 2001).
SAPARD: Council Regulation (EC) No 1268/1999 of 21 June 1999 (as amended by Council Regulation (EC) No 2500/2001 of 17 December
2001)

  Council Regulation (EC) No 2666/2000 of 5 December 2000, as amended by Council Regulation (EC) No 2415/2001 of 10 December 2001
  Council Regulation (EC, EURATOM) No 99/2000 of 29 December 1999
  Council Regulation (EC) No 1488/96 of 23 July 1996 (as amended by Regulation (EC) No 780/98 of the Council of 7 April 1998 and Council Regulation (EC) No 2698/2000 of 27 November 2000).
  Council Regulation (EEC) No 443/92 of 25 February 1992
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Asia
Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, North Korea (DPRK), China, East Timor, Hong Kong, India, Indonesia,
Iraq, Iran, Laos, Macao, Mongolia,*Malaysia, the Maldives, Myanmar, Nepal, Pakistan, the Philippines, Singapore,
Sri Lanka, Thailand, Vietnam and Yemen.
Latin America
Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua,
Panama, Paraguay, Peru, El Salvador, Uruguay and Venezuela.
9th EDF/ACP STATES
Africa
South Africa, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Comoros Islands, Congo,
Côte d’Ivoire, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Equatorial Guinea, Kenya,
Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, Mauritania, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Uganda,
Central African Republic, Democratic Republic of the Congo, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles,
Sierra Leone, Somalia, Sudan, Swaziland, Tanzania, Chad, Togo, Zambia and Zimbabwe.
Caribbean
Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Dominican Republic,
St Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Surinam, Trinidad and Tobago.
Pacific
Cook Islands, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Papua New Guinea, the Solomon
Islands, Western Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.
Overseas countries and territories
Anguilla, the Antarctic, the Netherlands Antilles, Aruba, Cayman Islands, Falkland Islands (Malvinas), South Georgia
and South Sandwich Islands, Greenland, Mayotte, Montserrat, New Caledonia, Pitcairn, French Polynesia, Saint
Helena, Saint-Pierre-et-Miquelon, French Southern Territories, British Indian Ocean Territory, Turks and Caicos, British
Virgin Islands, Wallis and Futuna Islands.
PRE-ACCESSION REGULATION FOR TURKEY
RE-ACCESSION REGULATION FOR CYPRUS AND MALTA
Cyprus and Malta
Nota bene: during a transitional period, projects or programmes initiated in Cyprus and Malta on the basis of this
Regulation will continue to be implemented in accordance with it and in accordance with the specific provisions of
the Accession Treaties. However, from May 1st, 2004 and onward, no new project or programme may be initiated
in Cyprus or Malta on the basis of this Regulation.

6

Cotonou Partnership Agreement of 23 June 2000 (as amended by the provisional application of Decision No 1/2000 of the ACP-EC Council of Ministers of 27 July 2000, Decision No 1/2000 of the ACP-EC customs cooperation committee of 18 October 2000, Decision
No 1/2001 of the ACP-EC customs cooperation committee of 20 April 2001, Decision No 2/2001 of the ACP-EC customs cooperation
committee of 20 April 2001, Decision No 3/2001 of the ACP-EC customs cooperation committee of 10 May 2001, Decision No 4/2001 of
the ACP-EC customs cooperation committee of 27 June 2001 and Decision No 5/2001 of the ACP-EC customs cooperation committee of
7 December 2001).
7 Natural and legal South-African persons are eligible to participate in contracts financed by the 9th EDF. However, the 9th EDF does not
finance contracts in South Africa.
8 Council Regulation (EC) No 2500/2001 of 17 December 2001.
9 Council Regulation (EC) No 555/2000 of 13 March 2000 (as amended by Council Regulation (EC) No 2500/2001 of 17 December 2001).
10 Council Regulation (EC) No 1726/2000 of 29 June 2000.
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PERD10
South Africa
Warning: This document offers just a simple outline of the EC’s external aid programmes. You are strongly
advised to consult the Regulation governing each programme to obtain legally reliable information.
Remarks on the special features of some programmes:
•	ALA.
- In contrast to all the other programmes, the beneficiary countries of the ALA programme are not automatically
entitled to take part in the contract-award procedures of another country covered by the programme. Their
participation is authorised only on a case by case basis.
- this possibility extends to all developing countries, also on a case by case basis
- the participation of third countries other than developing countries may be allowed in duly justified
exceptional cases for specific components (See Article 13 of Regulation No 443/92).
•

EDF. Under the 9th EDF non-ACP developing countries may be authorised to take part in contracts at the
substantiated request of the ACP States concerned (see Article 22 of Annex IV to the Cotonou Agreement). The
participation of third countries in contracts financed by the Community may also be permitted (see point 2.2 of
the General Regulations for works, supply and service contracts financed by the European Development Fund
(EDF)11):
(a) when the Community takes part in the financing of regional or interregional cooperation projects involving
third countries;
(b) in the event of cofinancing of projects and action programmes;
(c) in the case of an emergency assistance.

•

PHARE. Under the PHARE programme contracts worth less than € 50 000 are open only to the project
beneficiary country and the Member States (see Article 7 of Regulation No 3906/89)

•

PERD. Under this programme participation in invitations to tender and contracts may be opened to countries
other than South Africa, the ACP States and the Member States of the EU in duly justified cases with the aim of
ensuring the best cost-effectiveness (see Article 7(6) of Regulation No 1726/2000).

•

TACIS. Participation in invitations to tender and contracts is open not only to EU Member States and the
beneficiary countries of the TACIS programme but also to the beneficiary countries of the Phare programme.
The participation of natural and legal persons from Mediterranean countries with which there are traditional
economic, trade or geographical links may be authorised by the Commission on a case by case basis if the
programmes or projects concerned require specific forms of expertise available in these countries (see Article
11(4) of Regulation No 99/2000)

•

CARDS: Countries applying for accession to the EU are also eligible to participate in contracts and invitations to
tender of the CARDS programme. The participation in these tenders of countries covered by the Tacis and Meda
programmes may also be authorised by the Commission on a case by case basis (see Article 7(4) of Regulation
No 2666/2000)

11 Decision No 2/2002 of 7 October 2002 of the ACP/EC Council of Ministers concerning the implementation of Articles 28, 29 and 30 of
Annex IV to the Cotonou Agreement.
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•

Turkey pre-accession Regulation. The beneficiary countries of the Meda and CARDS programmes are also
eligible. Countries of the Tacis programme may participate in specific instances in programmes and projects
requiring specific forms of know-how that only these countries can give (see Article 8(7) of Regulation No
2500/2001)

•

In the event of cofinancing, the participation of third countries in tenders may be authorised by the Commission
on a case by case basis under certain programmes. By third countries we mean countries that are not normally
eligible for the programme in question.
The programmes where this is possible are:
− Tacis, on a case by case basis and subject to reciprocity (Regulation No 99/2000, Article 11(5))
− Pre-accession Regulation for Turkey, on a case by case basis (Regulation No 2500/2001, Article 8(7))
− Meda, on a case by case basis and subject to reciprocity (Regulation No 1488/96, Article 8(8))
− Phare, on a case by case basis (Regulation No 3906/89, Article 7(3))
− CARDS, on a case by case basis (Regulation No 2666/2000, Article 7(4))
− ISPA, on a case by case basis (Regulation No 1267/99, Article 6a(2))
− 9th EDF: the participation of third countries in Community‑financed contracts may also be permitted: (a)
when the Community takes part in the financing of regional or interregional cooperation projects involving
third countries; (b) in the event of cofinancing projects and action programmes (Annex IV to the Cotonou
Agreement, Article 22(2))
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EC external aid, by country: 					

(A2)

This table shows for each country covered by an external aid programme the programmes for which its nationals
are eligible.
SYMBOLS
4 - beneficiary country
Q - other eligible nationalities
Q - as Q but on case by case basis.
For example, Albanian nationals are eligible for tenders and grants under the CARDS programme (as nationals
of a beneficiary country) and under the Turkey pre-accession programme (as nationals of a country allowed to
participate in contracts financed by this programme). They are so, on a case by case basis, and as nationals of  
developing country, under the ALA programme.
EU Member States are not included in this table because their nationals are always eligible.
Countries not appearing in this table are normally not eligible. The Financial Regulation and the various basic acts
do, however, provide for derogations in duly justified exceptional cases. In the event of cofinancing some basic
regulations even authorise the extension of eligibility to nationals of the third country concerned.
International organisations are subjects of international law and do not have the nationality of a specific state.
They are therefore not covered by this table.

Country/
Territory
Afghanistan
Albania
Algeria
Angola
Anguilla
Antarctic
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
Aruba
Azerbaijan
Bahamas
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belize
Benin
Bhutan
Bolivia
Bosnia-Herzegovina
Botswana
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Phare,
Ispa &
Sapard

Q

Cyprus
Turkey preand Malta
accession
Cards
preaccession

Q
Q

Q

Ο1

Ο2

Ο

4

Ο14

Ο

4

Ο14

Q

4
Ο

Tacis

Q

Ο

Q

4

4

Meda

4

ALA
(Asia
9TH EDF/
and Latin
ACP
America)
4
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
4
Ο
Ο
Ο
Ο
4
Ο
Ο
Ο
Ο
4
4
Ο
Ο

PERD
(South
Africa)

4
4
4
4

Q
Q
Q
Q

4

Q

4

Q

4

Q

4
4

Q
Q

4

Q
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Country/
Territory
Brazil
British Indian Ocean Territory
British Virgin Islands
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Cape Verde
Cayman Islands
Central African Republic
Chad
Chile
China
Colombia
Comoros Islands
Congo
Cook Islands
Costa Rica
Côte d‘Ivoire
Croatia
Cuba

Phare,
Ispa &
Sapard

4

Q

Cyprus
Turkey preand Malta
accession
Cards
preaccession

Q

Q

Q

Q

Q

Tacis

Meda

4
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
4
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
4
4
4
Ο
Ο
Ο
4
Ο
Ο
4

Q

4

Democratic Republic of the
Congo
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
East Timor
Ecuador
Egypt
El Salvador
EQuatorial Guinea
Eritrea
Ethiopia
Falkland Islands (Malvinas)
Fiji
Former Yugoslav Republic of
Macedonia
French Polynesia
French Southern Territories
Gabon
Gambia
Gaza and the West Bank
Georgia
Ghana
Greenland
Grenada
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti

Ο

Q

Q

Q

Q
Ο14

Q

Ο13

4

4

Ο
Ο

ALA
(Asia
9TH EDF/
and Latin
ACP
America)

PERD
(South
Africa)

4
4

Q
Q

4
4

Q
Q

4
4
4
4
4

Q
Q
Q
Q
Q

4
4
4

Q
Q
Q

4

Q

Ο

4

Q

Ο
Ο
Ο
4
4
Ο
4
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

4
4
4

Q
Q
Q

4
4
4
4
4

Q
Q
Q
Q
Q

4
4
4
4

Q
Q
Q
Q

4
4
4

Q
Q
Q

4
4
4
4

Q
Q
Q
Q

Ο

Ο13
4

4

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
4
Ο
Ο
Ο
Ο
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Country/
Territory

Phare,
Ispa &
Sapard

Cyprus
Turkey preand Malta
accession
Cards
preaccession

Tacis

Meda

Honduras
India
Indonesia
Iran
IraQ
Israel
Jamaica
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kyrgyzstan
Kiribati
Laos
Lebanon
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Marshall Islands
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesia
Moldova
Mongolia
Montserrat
Morocco
MozambiQue
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Netherlands Antilles
New Caledonia
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Pakistan
Palau
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Pitcairn
Romania
Russian Federation
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Q

Ο

Ο13

4

Q
Ο14

Ο
Ο

Ο13
4

4

Ο14

Ο

4

Ο

Q

4

Ο13

Ο14
Ο14

Ο
Ο

4
4

Q

Ο

Ο13

Q
Ο14

Q

Q
Ο

Q
4

4

4

ALA
(Asia
9TH EDF/
and Latin
ACP
America)
4
4
4
4
4
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
4
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
4
4
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
4
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
4
Ο
Ο
4
Ο
Ο
4
Ο
Ο
Ο
4
Ο
4
Ο
4
4
4
Ο
Ο
Ο

PERD
(South
Africa)

4

Q

4

Q

4

Q

4
4
4
4

Q
Q
Q
Q

4
4
4
4
4

Q
Q
Q
Q
Q

4

Q

4

Q

4

Q

4
4

Q
Q

4
4

Q
Q

4
4
4

Q
Q
Q

4

Q

4

Q

4

Q
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Country/
Territory

Phare,
Ispa &
Sapard

Cyprus
Turkey preand Malta
accession
Cards
preaccession

Tacis

Meda

Rwanda
Saint Helena
Saint Lucia
Saint Vincent and the Grenadines

ALA
(Asia
9TH EDF/
and Latin
ACP
America)
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
4
Ο
Ο
Ο

South Georgia and South
Sandwich Islands

Ο

Sri Lanka
St Kitts and Nevis
Sudan
Surinam
Swaziland
Syria
Tajikistan
Tanzania
Thailand
Togo
Tonga
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Turks and Caicos islands
Tuvalu
Uganda
Ukraine
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Wallis and Futuna
Western Samoa

4
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
4
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
4
Ο
Ο
4
4
Ο
Ο

Saint-Pierre-et-MiQuelon
Sao Tome and Principe
Senegal
Serbia-Montenegro
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Solomon Islands
Somalia
South Africa

Q

Q

Q

Ο
Ο

Q
Ο14

Q

Q
4
Ο14

4

Ο
Q

Q
Ο

Ο13
4

Ο13
Ο13
4

Ο14

Ο

4

Ο14

Ο

4

4

4
4

PERD
(South
Africa)

4
4
4
4
4
4
4

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

4
4

Q
Q

4
4
Q

Q
Q
4

4

Q

4
4
4
4

Q
Q
Q
Q

4

Q

4
4
4

Q
Q
Q

4
4
4

Q
Q
Q

4

Q

4
4

Q
Q

Yemen

4

Zambia

Ο

4

Q

Zimbabwe

Ο

4

Q

(Footnotes)
1 On a case by case basis but only for Mediterranean countries having traditional economic, trade or geographical links with Tacis countries
where the programmes or projects concerned require specific forms of assistance which exist in these countries.
2 On a case by case basis for Tacis countries but only when specific know-how is necessary.
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Contracting Authority

< Name of programme >

Grant Application Form

Budget line(s) < number(s) >

Name of applicant:

Dossier No
(for official use only)

Notice
Please read and complete this form with all due care.  Omissions cannot be rectified; if any information or document
is missing, your application will be rejected.
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I.	the action
1.

Description

1.1

Title

1.2 Location(s)
Country(ies), region(s), town(s)

1.3

Amount requested from <the Contracting Authority>

Total eligible cost of the action
< EUR >

Amount requested from
<the Contracting Authority>
< EUR >

% of total cost of action
%

Where the financing in full of the action by <the Contracting Authority> is allowed by the Guidelines for Applicants,
justify your request to benefit from such financing in full, by showing that it is essential to carry out the action.

1.4 Summary
Maximum 10 lines (include information on (a) the aim of the action, (b) the target group(s) and (c) the main activities).
Where applicable, clearly indicate the sector, theme, or geographical area specified in the call for proposals to which
the proposed action would apply.

1.5 Objectives
Maximum 1 page. Describe the overall objective(s) and the specific objective of the action.

1.6

Justification

Maximum 3 pages.  Provide the following information:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

relevance of the action to the objectives of the programme
relevance of the action to the priorities of the programme
identification of perceived needs and constraints in the target countries
list of target groups and estimated number of direct and indirect beneficiaries
reasons for the selection of the target groups and activities
relevance of the action to the target groups
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1.7 Detailed description of activities
Maximum 9 pages.  Include the title and a detailed description of each activity to be undertaken to produce the
results, specifying where applicable the role of each partner (or associates or subcontractors) in the activities. In this
respect, the detailed description of activities must not be confused with the plan of action (see 1.9).
1.8 Methodology
Maximum 4 pages.  Detailed description of:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

1.9


methods of implementation
reasons for the proposed methodology
how the action is intended to build on a previous action (where applicable)
procedures for internal evaluation
level of involvement and activity of other organisations (partners or others) in the action
reasons for the role of each partner
team proposed for implementation of the action (by function: there is no need to include the names of individuals
here)

Duration and action plan
The duration of the action will be ___ months.

Note: The indicative action plan must not mention real dates, but must simply show “month 1”, “month 2”, etc.
Applicants are recommended to leave a certain amount of slack in the timetable of their action plan as a precaution.
The action plan should not include detailed descriptions of activities, but just their title (please ensure that these
match the titles listed in section 1.7). Any months without activities must be included in the action plan and the
duration of the action.
The action plan for the first year of implementation should be sufficiently detailed to give an overview of the
preparation and implementation of each activity. The action plan for each of the following years (depending on
the action’s duration) may be more general and should only list the main activities foreseen for those years. The
action plan must be drawn up using the following format:
Year 1
Activity
Example
Preparation
Activity 1(title)
Execution
Activity 1(title)
Preparation  
Activity 2 (title)
Etc.
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                   Semester 1
Month 1
2
3
4
example

5

6

               Semester 2
7
8
9
10 11

12

Implementing body
Example
Local partner 1
Local partner 1
Local partner 2

A more detailed action plan for each subsequent year will have to be submitted before receipt of new pre-financing payments, pursuant
to Article 2(2) of the General Conditions of the grant contract (see Annex E).
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For the following years:
Activity
Semester 3
Example
example
Execution
Activity 1(title)
Execution
Activity 2(title)
Preparation
Activity 3 (title)
Etc.

2.

4

5

6

7

8

9

10

Implementing body
example
Local partner 1
Local partner 2
Local partner 1

Expected results

2.1 Expected impact on target groups
Maximum 2 pages.  Indicate how the action will improve:
(a) the situation of target groups
(b) the technical and management capacities of target groups or partners (where applicable)

2.2 Publications and other outputs
Maximum 1 page.  Be specific and quantify outputs as much as possible.

2.3 Multiplier effects
Maximum 1 page.  Describe the possibilities for replication and extension of the action outcomes.

2.4 Short- and long-term impact
Maximum 3 pages.  Please distinguish between the following three dimensions of the short and long-term impact:
(a) The financial aspect (how will activities be financed when the grant ends?)
(b) Institutional level (Will structures allowing the activities to continue be in place at the end of the action? Will
there be local “ownership” of action outcomes?)
(c) Policy level (What structural impact will the action have - e.g. will it lead to improved legislation, codes of
conduct, methods, etc?)

3.

Budget for the action

Fill in Annex B (worksheet 1) for the total duration of the action and for its first 12 months. For further information
see the Guidelines for grant applicants (Section 2.1.4).
4.

Expected sources of funding

Fill in Annex B (worksheet 2) to provide information on the expected sources of funding for the action.
To switch between Worksheets, click on the tab at the bottom of the screen.
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II.

THE APPLICANT

1.

Identity

Full legal name (business name):
Acronym
(where applicable)
Legal status3
VAT registration number
(where applicable):
Official address4

Postal address
Contact person
Telephone number
Fax number
E-mail
Internet site

2.	Bank details
The bank must be located in the country where the applicant is registered.
Account name
Account number
Sort code
IBAN code (optional)
Bank name
Address of bank
Name of signatory/ies
Position of signatory/ies
NB: Before the grant contract is signed, the applicants selected will have to supply a financial identification form
using the model in Annex V to the contract, certified by the bank named above.
Correspondent bank (where relevant)
Account name
Account number
Sort code
IBAN code (optional)
Bank name
Address of bank

3
4
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Parts II, III and IV need not be completed in the case of a restricted call for proposals where there has been no change since submission
of the preliminary proposal. Any changes must be clearly indicated and, where applicable, declarations/certificates must be signed and
submitted again.
e.g. state whether the applicant is a for-profit or not-for-profit organisation.
If not in one of the countries listed in section 2.1.1(1) of the Guidelines, please justify its location. NB: This footnote is only to be
included where section 2.1.1(1) of the Guidelines authorises, as an exception, the eligibility of nationals of countries not specifically
listed.
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3.

Description of applicant (one page maximum)

3.1

When was your organisation founded and when did it start its activities?

3.2. What are the main activities of your organisation at present?

3.3. List of the management board / committee of your organisation

Name

Profession

Sex
F/M

Position

Years on the board

F/M

4. Capacity to manage and implement actions
4.1. Experience of similar actions
Maximum 1 page per action. Please provide a detailed description of actions managed by your organisation over the
past five years in the fields covered by this programme, taking care to identify for each action:
(a) the object and location of the action
(b) the results of the action
(c) your organisation’s role (lead manager or partner) and its degree of involvement in the action
(d) the cost of the action
(e) donors to the action (name, address and e-mail, telephone number, amount contributed)
This information will be used to assess whether you have sufficient experience of managing actions in the same
sector of a comparable scale to the one for which you are requesting a grant.
4.2 Resources
Maximum 3 pages. Please provide a detailed description of the various resources which your organisation has access
to, and in particular, of the following:
(a) annual income over the last three years, mentioning where applicable for each year, the names of the main
financial backers and the proportion of annual income each has contributed
(b) the number of full-time and part-time staff by category (e.g. number of project managers, accountants, etc),
indicating their place of employment
(c) equipment and offices
(d) other relevant resources (e.g. volunteers, associated organisations, networks that might also contribute to
implementation).
This information will be used to assess whether you have sufficient resources to implement an action of the scale of
the one for which you are requesting a grant.
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5. Other applications made to European Institutions, the European Development Fund
(EDF) and EU Member States
5.1	Grants, contracts and loans obtained over the last three years from European Institutions,
the EDF and EU Member States
Action title and
reference number

EC budget line, EDF or other source

Amount (EUR)

Date obtained

2.2	Grant applications submitted (or about to be submitted) to European Institutions,
the EDF and EU Member States in the current year:
Action title and reference
number
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EC budget line, EDF or other source

Amount (EUR)
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III.	partners of the applicant participating in the action
1. Description of the partners
This section must be completed for each partner organisation within the meaning of section 2.1.2 of the
Guidelines for Applicants. Any associates as defined in the same section need not be mentioned. You must make
as many copies of this table as necessary to create entries for more partners.
Partner 1

Partner 2

Full legal name (business
name)
Nationality
Legal status
Official address
Contact person
Telephone number
Fax number
E-mail address
Number of employees
Other relevant resources
Experience of similar actions,
in relation to role in the
implementation of the
proposed action
History of cooperation with
the applicant
Role and involvement in
preparing the proposed
action
Role and involvement in
implementing the proposed
action

Important: This application form must be accompanied by a signed and dated partnership statement from
the main applicant and from every partner, in accordance with the model provided on the next page.
2. Partnership statement
A partnership is a relationship of substance between two or more organisations involving shared responsibilities
in undertaking the action funded by <the Contracting Authority>. To ensure that the action runs smoothly, <the
Contracting Authority> requires all partners (including the lead applicant that signs the contract) to acknowledge
this by agreeing to the principles of good partnership practice set out below.
Principles of Good Partnership Practice
1. All partners must have read the application form and understood what their role in the action will be before the
application is submitted to <the Contracting Authority>.  

5

To be provided by the applicant and each partner in all cases where there is a partner in addition to the applicant.
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2. All partners must have read the standard grant contract and understood what their respective obligations under
the contract will be if the grant is awarded. They authorise the lead applicant to sign the contract with <the
Contracting Authority> and represent them in all dealings with <the Contracting Authority> in the context of
the action’s implementation.
3. The applicant must consult with its partners regularly and keep them fully informed of the progress of the
action.
4. All partners must receive copies of the reports - narrative and financial - made to <the Contracting Authority>.
5. Proposals for substantial changes to the action (e.g. activities, partners, etc.) should be agreed by the partners
before being submitted to <the Contracting Authority>. Where no such agreement can be reached, the applicant
must indicate this when submitting changes for approval to the <the Contracting Authority>.
6. Before the end of the action, the partners must agree on an equitable distribution of equipment, vehicles and
supplies for the action purchased with the EU grant among local partners situated in the target countries.
Copies of the transfer titles must be attached to the final report.
Statement of partnership
We have read and approved the contents of the proposal submitted to <the Contracting Authority>. We undertake
to comply with the principles of good partnership practice.
Name:
Organisation:
Position:
Signature:
Date and place:

IV

Declaration by the applicant

I, the undersigned, being the person responsible in the applicant organisation for the action, certify that:
(a) the information given in this application is correct; and
(b) the applicant and its partners (where applicable) do not fall into any of the categories (a) to (f) listed in section
2.1.1(2) of the Guidelines for Applicants; and
(c) the applicant has the sources of financing and professional competence and qualifications specified in section
2.3(3) of the Guidelines for Applicants.

Name:
Position:
Signature:
Date and place:
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Checklist
Before dispatching your application, please check that it is complete (see Notice on page 1) and specifically that:
The application form
the dossier is complete and complies with the application form’s requirements
one original and […] copies of all documents are annexed
an electronic copy of the file is enclosed where required
the dossier is typed and is in [language]
the declaration by the applicant (Section IV) is signed and attached
if there are partners, the applicant has completed and signed a partnership statement, also included
each partner has completed and signed a partnership statement and the statements are included
the budget and the expected sources of funding are presented in the format of the application form (Annex
B), completed and drawn up in <Euro>
in the budget <the Contracting Authority>’s contribution is identified and is a maximum of […]% of the
total eligible costs of the action
in the budget, overheads do not exceed 7% of direct eligible costs
the logical framework for the project has been completed where required (Annex C)

Supporting documents
the applicant’s statutes or articles of association are included
the most recent annual report of the applicant is annexed
the most recent accounts of the applicant are annexed (profit and loss account and balance sheet for the
last financial year for which the accounts have been closed)
where the application is for a grant of more than € 300 000 (or € 75 000 for operating grant), an external
audit report produced by an approved auditor is annexed, certifying the accounts for the last financial year
available and stating to what extent, in the auditor’s opinion, the applicant has stable and sufficient sources
of finance to maintain its activity throughout the period during which the action is being carried out and,
where appropriate, to participate in its funding
the statutes or articles of association of all partners are annexed
<list any other supporting documents required> are annexed
The originals of the supporting documents required or, failing this, photocopies certified by an approved
independent agency and, where such documents are in a language other than the language(s) of the call for
proposals, reliable translations are annexed.




In the case of a restricted call for proposals, the supporting documents accompanying the preliminary proposal form need not be submitted again with the application form.
This statement is to be included only if warranted by the amount of the grant to be awarded under the call for proposals.
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Příklady častých chyb u návrhů projektů - kritéria hodnocení
(zpracováno na základě zkušeností z projektů Strukturálních fondů - ESF EU)
Kritérium 1 - Zdůvodnění projektu
Subkritérium 1.1 - Zdůvodnění projektu
Časté chyby:
- chybí statistický rámec, odkazy na současné výzkumy (převzaté i vlastní)
- chybí zmapování současných nabídek pro cílovou skupinu a jejich výsledků nebo jsou zmíněny pouze informativně, bez vztahu k navrhovanému projektu
- chybí zmínka o předběžném šetření zájmu cílové skupiny zúčastnit se projektu nebo nejsou uvedeny žádné
podrobnosti
- definice cílové skupiny je obecná (např. lidé s handicapem bez konkrétní specifikace)
- nedostatečné postižení potřeb cílové skupiny
Význam subkritéria pro vyznění projektu:
- jestliže zdůvodnění není dostatečně přesvědčivé, ztrácí se důvěra v celý projekt
Subkritérium 1.2 - Návaznost na strategické dokumenty
Časté chyby:
- neuvedeny konkrétní části strategických dokumentů, které se k dané problematice vztahují
- některá z důležitých úrovní (evropská, národní, lokální) je vynechána
Význam kritéria pro vyznění projektu:
- pokud jsou opominuty nejdůležitější evropské dokumenty nebo je jich shromážděno zbytečné množství, je
zřejmý formální přístup zpracovatele a nepochopení strategických souvislostí
Subkritérium 1.3 - Přínos pro cílovou skupinu
Časté chyby:
- i přes podrobnější analýzu není jasná paralela mezi potřebami a nedostatky cílové skupiny a navrhovaným
řešením
- nedostatečně vysvětlená aktuálnost projektu
- příliš stručný rozpis výsledků nebo popis výsledků pouze na rovině praktického dopadu
Význam subkritéria pro vyznění projektu:
- jestliže je vlivem nedostatečného zdůraznění přínosu zpochybněn dopad projektu, může i u kvalitního projektu vzniknout dojem nízké efektivity

Kritérium 2 - Cílová skupina
Subkritérium 2.1 - Přiměřenost cílových skupin
Časté chyby:
- chybí údaje o velikosti cílové skupiny nebo o kapacitách a zkušenostech žadatele a jeho partnerů
- chybí předběžné šetření zájmu cílové skupiny o projekt nebo je uveden jen neurčitý odkaz
Význam subkritéria pro vyznění projektu:
- jestliže nejsou poskytnuté informace komplexní, může vzniknout dojem, že žadatel (a jeho partneři) na
projekt svými zkušenostmi či kapacitami nestačí nebo že nezájem cílové skupiny může dopad projektu silně
zeslabit

80

Příloha č. 4 - příklady chyb, kritéria hodnocení

Subkritérium 2.2 - Zapojení cílových skupin
Časté chyby:
- způsob získávání cílové skupiny je vzhledem k obsahu projektu buď nedostatečný nebo neadekvátní
- nejsou uvedena kritéria výběru účastníků projektu z většího množství zájemců z cílové skupiny (pro případ převisu poptávky)
- některá z možností zapojení účastníků z cílové skupiny do projektu je vynechána, ačkoliv je pro projekt,
a zvlášť prokázání jeho udržitelnosti, podstatná
- některá z možností zapojení účastníků z cílové skupiny do projektu není tematizována, ačkoliv v projektu
fakticky probíhá
Význam subkritéria pro vyznění projektu:
- pokud je způsob získávání cílové skupiny či dalšího výběru z ní nevhodný, zpochybňuje se zaměření projektu
na konkrétně zvolenou cílovou skupinu

Kritérium 3 - Realizace projektu
Subkritérium 3.1 - Klíčové aktivity a stádia realizace
Časté chyby:
- nedostatečné rozpracování klíčových aktivit (nejasný sled činností, jimiž se dosáhne sledovaného výsledku,
nezmíněné činnosti a výsledky, které se objevují v rozpočtu a jiných kritériích) nebo úplná absence některých
aktivit
- nelogická návaznost aktivit
- nekompatibilnost s časovým harmonogramem či s náplní činnosti realizačního týmu
- nedostatečný či naopak zbytečně podrobný popis jednotlivých aktivit
Význam subkritéria pro vyznění projektu:
- nemožnost sledovat dosažení stanovených výstupů a výsledků prostřednictvím zřetelně popsaných a logicky
propojených aktivit s časovým harmonogramem a činností realizačního týmu zpochybňuje proveditelnost
projektu
Subkritérium 3.2 - Monitorování projektu
Časté chyby:
- indikátory jsou uváděny nedostatečně, chybí zdroje dat pro monitoring
- v popisu managementu projektu chybí určení odpovědností, způsoby přenosu informací ap.
- absence některých činností monitoringu (např. zpětná vazba, informování partnerů), časový harmonogram
je příliš obecný nebo zahrnuje velké prodlevy
- absence průběžné evaluace či závěrečného vyhodnocení
Význam subkritéria pro vyznění projektu:
- nedostatky ve způsobech monitorování projektu, jeho kontrole a vyhodnocení vedou k pochybám o naplňování cílů projektu jako celku
Subkritérium 3.3 - Předchozí zkušenosti žadatele s řízením obdobných projektů
Časté chyby:
- žadatel automaticky spojuje zkušenost s řízením projektů se zkušeností z práce s cílovou skupinou, aniž by
se fakticky jednalo o projekty
- záměna zkušeností žadatele jako organizace za individuální zkušenosti členů budoucího týmu
Význam subkritéria pro vyznění projektu:
- absence zkušeností s vedením projektů vyvolává otázku, zda je žadatel schopen zajistit nový typ činnosti
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Subkritérium 3.4 - Publicita
Časté chyby:
- široce pojatá nekonkrétní medializace (neuvedeny formy a obsah propagace)
- chybí podrobnější rozfázování medializace v průběhu projektu, chybí úvodní či závěrečná presentace projektu
- propagace je neadekvátně zaměřena
- neprovázanost aktivit projektu a publicity
- nerealistické představy o možnostech medializace projektu v celostátních médiích
- odpovědná osoba má příliš malý úvazek vzhledem k množství propagačních aktivit
- chybí odkaz na financování projektu z ESF
Význam subkritéria pro vyznění projektu:
- nedostatečně prováděná publicita může ovlivnit nezájem cílové skupiny, partnerů i veřejnosti o projekt a tak
zapříčinit jeho nedostatečné využití a nízkou udržitelnost
Subkritérium 3.5 - Udržitelnost projektu
Časté chyby:
- obecně uvedené odkazy na využití dalších grantů z fondů a nadací, fundraisingu, popř. benefičních akcí
a veřejných sbírek, bez předchozí strategie, na jejímž základě by stát, místní lokalita, sponzor apod. mohl
mít zájem projekt udržet či opakovat
Význam subkritéria pro vyznění projektu:
- věrohodnost potřebnosti a aktuálnosti projektu je utvrzena zájmem ze strany dalších subjektů pokračovat
v projektu i po skončení jeho podpory

Kritérium 4 - Výstupy a výsledky
Subkritérium 4.1 - Kvantifikace výstupů a výsledků
Časté chyby:
- výstupy a výsledky nenalézají oporu v popisu klíčových aktivit projektu
- opomenutí některých výsledků a výstupů či multiplikačních efektů plynoucích z klíčových aktivit projektu
- nehospodárnost (hlavně u osobních nákladů, nákupů služeb, nákladů na kancelář apod.)
Význam subkritéria pro vyznění projektu:
- nízká efektivita projektu, nezdůvodněné nebo opominuté výsledky a výstupy komplikují možnost získat podporu
Subkritérium 4.2 - Zajištění výsledků a výstupů
Časté chyby:
- opomenutá či nedostatečně zmíněná rizika s vlivem na implementaci projektu
- nefunkční řešení rizik
Význam subkritéria pro vyznění projektu:
- neschopnost zaručit výsledky a výstupy projektu ignorací nebo podceněním jeho vnitřních či externích rizik
zpochybňuje realizovatelnost projektu

Kritérium 5 - Horizontální témata
Subkritérium 5.1 - Rovné příležitosti
Časté chyby:
- vyjadřování podpory rovných příležitostí či odlišných potřeb mužů a žen bez konkrétní specifikace
Význam subkritéria pro vyznění projektu:
- projekty zařazené do jednotlivých opatření ESF se ve větší či menší míře snaží o odstranění nerovnosti příležitostí souvisejících s trhem práce a v tomto smyslu by každý projekt měl obsahovat důraz na rovnost příležitostí a jejich konkrétní řešení
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Subkritérium 5.2 - Udržitelný rozvoj
Časté chyby:
- popis projektu jako zlepšujícího kvalitu života či zohledňujícího životní prostředí bez další konkrétní specifikace
Význam subkritéria pro vyznění projektu:
- zasazení projektu do kontextu udržitelného rozvoje svědčí o schopnosti žadatele vidět projekt v globálnějších souvislostech
Subkritérium 5.3 - Informační technologie
Časté chyby:
- za podporu informačních technologií je pokládáno i běžné uživatelské používání počítačů týmem projektu
Význam subkritéria pro vyznění projektu:
- výrazné využití informačních technologií v projektu svědčí o lepší organizaci řízení projektu i možné větší
míře přitažlivosti pro cílovou skupinu a média
Subkritérium 5.4 - Místní iniciativy
Časté chyby:
- za podporu místních iniciativ je pokládáno jakékoliv navázání spolupráce s institucí nebo institucemi z lokality, aniž je kladen důraz na budování vztahů a partnerství, na vytváření sítí či zařazení do komunitního plánování
Význam subkritéria pro vyznění projektu:
- ukotvení projektu v místní lokalitě svědčí o jeho potřebnosti a tím i větší udržitelnosti

Kritérium 6 - Vazba na vymezené území
Subkritérium 6.1 - Vazba na území
Časté chyby:
- opominutí či podcenění nutnosti zaměřit projekt na území vymezené pro podporu
Význam subkritéria pro vyznění projektu:
- zaměření projektu na vymezené území nemá sice zvláštní vliv z hlediska realizace, ale u některých programů
je nezbytnou podmínkou poskytnutí podpory
Subkritérium 6.2 - Vazba na jiný projekt v rámci stejného programu
Časté chyby:
- podceněná návaznost na jiný projekt žadatele realizovaný v rámci stejného programu
Význam subkritéria pro vyznění projektu:
- neexistence propojení nemá znatelný vliv na vyznění projektu, ale může být komparativní výhodou
Kritérium 7 - Specifické požadavky
Subkritérium 7.1 - např. Partnerství
Časté chyby:
- opominutí relevantních partnerů nebo neodůvodněné či nevhodné partnerství
- malá podpora sektorového partnerství
- neadekvátní nebo špatně načasované zapojení partnera
- střet zájmů žadatele a partnera
Význam subkritéria pro vyznění projektu:
- zapojení klíčových partnerů může být komparativní výhodou předkladatele
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Příklad dobře popsaných kritérií projektu
Popis projektu - Zdůvodnění a vazby
Projekt je založen na vyhodnocení potřeb cílové skupiny mladých lidí z ústavní péče a nefunkčních rodin přicházejících na trh práce a do samostatného života, které proběhlo na základě namátkových dotazníkových šetření
ve čtyřech zařízeních pražské ústavní péče ... (120 dotazovaných v průběhu listopadu - prosince 2004) a mezi dlouholetými klienty žadatele ...
Problematika této cílové skupiny je považována za aktuální a významnou, a skupina sama je v ČR označována
za rizikovou jak ze strany jednotlivých resortů, tak na regionální úrovni. Je pro ni typické, že obtíže při vstupu na trh
práce a při osamostatnění jsou mnohačetné, podpora musí být komplexní, založená na vytvoření a rozvoji základních sociálních dovedností a návyků a na paralelním vytváření a rozvoji pracovních návyků a kvalifikace v pracovních
programech.
Zdůvodnění projektu má 3 roviny:
1. Znevýhodnění klientů cílové skupiny (zdroje: výzkumy prof. Z. Matějček, dokumentace MPSV 2004, ÚP
HMP, vlastní dokumentace žadatele)
Chybějící rodinné zázemí: Část klientů (80 %) zažila separaci od původní rodiny. Řada z nich zažila vážné
trauma v podobě psychického nebo fyzického násilí, zneužití nebo zanedbávání. Část cílové skupiny (20 %)
žije v sociálně slabých a často dlouhodobě nefunkčních rodinách.
Institucionální výchova: ústavy nebo dysfunkční rodiny nejsou schopny nahradit přirozenou socializaci
v rodině, mladí lidé odchází bez dovedností, návyků a orientace ve společnosti.
Důvody neúspěchu při zařazení na trh práce a do života ve společnosti:
- příliš nízký věk, aby se klient mohl adaptovat bez podpory
- nízká kvalifikace (ZvlŠ, ZŠ)
- psychické a zdravotní následky abnormálního dětství
- nízká úroveň základních sociálních dovedností
2. Kapacity služeb pro cílovou populaci v Praze (zdroje: analýzy MCSSP 2004, OSPOD MgU, ÚP HMP)
Bydlení: V Praze jsou v provozu pouze 2 zařízení ... s celkovou kapacitou ... Vzhledem k délce spolupráce
s klientem (rok a déle) mohou přijmout nejvíce ... dětí, avšak databáze uchazečů dosahuje počtu ... Podle
MgU se počet dětí z Prahy žijících v ústavní výchově pohybuje kolem 900, z toho ročně vychází asi 200 dětí,
které často končí na okraji společnosti. Projekt navýší kapacitu zařízení o ... dětí ročně.
Zaměstnání: ÚP nemají žádnou nabídku pro mladé lidi bez kvalifikace a potřebných návyků a dovedností,
zaměstnavatelé je nepřijímají nebo při prvních obtížích ukončují pracovní poměr. Odhad počtu těchto nezaměstnaných mladých lidí v Praze je minimálně 600. Pro cílovou skupinu chybí efektivní formy programů.
Současná nabídka tréninkových dílen ... nestačí kapacitou ani charakterem služby. Problém je řešen touto
službou ...
3. Neexistence některých služeb
V zemích EU se mladí lidé připravují na odchod z ústavu pomocí externích asistentů, kteří je následně podporují. U nás tato forma služeb dosud neexistuje, proto zřizujeme program ...
Pro cílovou skupinu není etablováno ani přechodné ani podporované zaměstnávání, proto zřizujeme program ...
Klienti z cílové skupiny potřebují speciální trénink k osamostatnění, dosud nebyly vytvořeny přiměřené a dostatečné programy. Program ... nabídne klientům intenzivní formu péče.
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popis projektu - Cíle, Cílové skupiny, Charakteristika cílových skupin
Projekt je zaměřen na zkvalitnění a zefektivnění pracovní rehabilitace pro mládež a dospělé s mentálním
a kombinovaným postižením. Zvýšení kvality by mělo být dosaženo tím, že v praxi budou používány moderní prvky
podpory rozvoje samostatnosti a soběstačnosti těchto lidí a bude navázána systematická práce s rodiči. Opatření by
měla vést ke zvýšení zaměstnanosti lidí s postižením a zkvalitnění pracovních míst pro ně.
Cíle projektu
Cílem projektu je vytvořit nové prvky pracovní rehabilitace pro 2 cílové skupiny lidí, které patří k nejvíce sociálně vylučovaným - s mentálním a s kombinovaným handicapem, a zavést tyto prvky do praxe na území hlavního
města. Těmito prvky jsou: ...
Dalším cílem je zapojení rodičů formou kurzu pro rodiče: ...
Posledním cílem je vznik vzdělávacího centra vytvořeného za účelem zavedení nových prvků do praxe: ...
Cílové skupiny
Cílovou skupinou jsou osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce z důvodu zdravotního a duševního postižení. Projekt je zaměřen na specifickou skupinu lidí s mentálním a případně kombinovaným postižením.
Je známým faktem, že specifická míra nezaměstnanosti občanů se zdravotním postižením stále roste. Tato skupina
je identifikovaná jako jedna ze 3 klíčových skupin nezaměstnaných (dále absolventi a osoby nad 50 let). Podle materiálů MPSV Program iniciativy společenství Equal se v následujících letech očekává stagnace zaměstnanosti, dojde
tedy k dalšímu zhoršení situace na trhu práce, zejména pro skupiny znevýhodněných osob.
Lidé se zdravotním postižením patří do kategorie dlouhodobě nezaměstnaných (déle než 1 rok). Koncem roku
2003 bylo na 1 volné místo asi 40 registrovaných lidí se ZPS. Realita je ještě horší, protože mnoho lidí především
s mentálním postižením nebo duševním onemocněním vůbec na úřadech práce registrováno není. Např. z dotazníkového šetření, které uskutečnila Česká unie pro podporované zaměstnávání ve spolupráci s o.s. QUIP, vyplývá, že
z tisíců lidí s mentálním postižením, kteří žijí v ústavech, jsou v registrech úřadů práce jen jednotlivci.
Z „Výzkumu soc. aspektů podporovaného zaměstnávání“ (M. Polívka, Rytmus 2005), vyplynulo, že struktura vzdělání klientů podporovaného zaměstnávání (která je velmi obdobná cílové skupině projektu) je ve srovnání
s celkovou českou populací odlišná - více než polovina má nejvýše základní vzdělání. Podle tohoto výzkumu lidé
s mentálním postižením obyčejně přicházejí do agentur podporovaného zaměstnávání bez jakékoli předchozí pracovní zkušenosti.
Situaci lidí s mentálním postižením dokresluje analýza ze Strategie rozvoje podporovaného zaměstnávání,
která vznikla v rámci projektu Equal. Byly identifikovány následující aspekty, které negativně ovlivňují možnosti lidí
s mentálním postižením získat a udržet si práci: neexistuje návaznost zaměstnanosti na školský systém - v případě
lidí s mentálním postižením nehraje jejich předchozí vzdělání převážně žádnou roli při hledání vhodné práce, je
těžké nacházet jednoduché, manuální práce a práce pro nezaměstnané s kombinovaným postižením, chybí návazné
služby.
Dalším problémem jsou postoje rodičů, odpovídající postojům celé společnosti: od lidí s mentálním či kombinovaným postižením se neočekává, že budou pracovat. Škola je nepřipravuje na budoucí pracovní uplatnění.
Přestože politika sociálního začleňování je i v ČR základem státní politiky v sociální oblasti, stále ještě nedává lidem
s mentálním postižením příležitost pracovat a naplňovat tak své právo i povinnost.

Popis projektu - Přínos pro cílovou skupinu
Cílovou skupinou jsou v širším rámci osoby ohrožené sociální exkluzí (hlavně Romové):
1. Primární cílovou skupinou jsou Romové žijící ve vyloučených lokalitách, resp. lidé determinovaní etnizovanou
chudobou, především pak lidé těsně po dokončení povinné školní docházky a osoby v ekonomicky aktivním
věku
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2. Místní společenství, která odmítají nebo neumějí problémy cílových lokalit, resp. skupin, konstruktivně řešit
3. Děti ohrožené ústavní výchovou a jejich rodiny
4. Sekundární skupinou jsou pracovníci projektu, kteří získávají kompetence, dovednosti a znalosti potřebné
pro týmovou sociální práci
Cílem je vytvoření záchranné integrační sítě pro příslušníky vyloučených komunit dříve, než se plně rozvinou
negativní důsledky sociálního propadu a mezi nezaměstnané a do ghett přibudou další vyloučení.
Aktivity projektu jsou zaměřeny na zvyšování kompetentnosti cílových skupin samostatně řešit problém sociálního vyloučení. Ideálním cílovým stavem projektu je otevřené společenství, které bude mít mechanismy na řešení
svých vlastních problémů a jehož obyvatelé budou mít potenciál překonávat obtíže.
Posílením právního postavení a sociálních dovedností obyvatel ghetta soustavnou činností terénního pracovníka (jenž je tak iniciátorem změn, které by se byrokraticko-technickým způsobem nedaly aplikovat) projekt přispěje
ke zvýšení jejich aktivního zapojení ve společnosti pomocí vlastní ekonomické aktivity. Zvýšení soběstačnosti obyvatel
ghett povede k otevření cest zpět do většinové společnosti a k integraci v ní. Projekt tak ušetří významné prostředky,
které jsou každoročně vynakládány státní správou i samosprávou na neefektivní opatření.
Daří-li se terénnímu pracovníkovi ve spolupráci s alespoň některými členy rodiny nastartovat pozitivní změny
v dosavadním způsobu života, iniciuje tento proces změnu vnímání u ostatních členů rodiny. Ten samý systém platí
i o práci se společenstvím. Rodina, resp. společenství bude modifikovat své vztahové rámce a stereotypy směrem
k větší konformitě. Čím víc se bude zřejmá výhodnost změny v závislosti na zisku rodin, které budou nositeli změny,
tím více lidí bude o tuto změnu usilovat.
Sekundárně se tak na místní úrovni moderuje i přístup samospráv k sociálně vyloučeným lokalitám ve smyslu
zapojování klientů do komunitního plánování a rozhodování.

Popis projektu - Zapojení cílových skupin
Účastníci z řad ohrožené mládeže budou získávání prostřednictvím široké sítě členů ... a jeho partnerských
organizací, zařízení státní ústavní péče o děti a mládež a správy sociálního zabezpečení. Mezi hlavní formy rozšiřování informací o projektu patří informační brožury, letáky, plakáty a internet.
Kritérii pro možnost účasti v programu bude věk 16  až 18 let, dobrovolné zapojení do programu a zájem
o zlepšení své sociální a ekonomické situace. Projekt je zaměřen na aktivní účast mladých lidí v procesu jejich transformace a uplatnění na trhu práce a na jejich aktivní ovlivňování všech navrhovaných, ať formálních či neformálních,
vzdělávacích procesů. Jsme přesvědčeni, že strategie aktivní účasti je pro ně více motivující a efektivnější.
Mladí lidé byli zapojeni již v přípravné a plánovací fázi projektu. Jsou zastoupeni v Řídícím výboru a aktivně
se účastní organizace programu na všech úrovních. Členové týmu budou v součinnosti s nimi pružně přizpůsobovat
programy jejich konkrétním potřebám a zájmům, v souladu s požadavky a příležitostmi na trhu práce. Každý ponese
vlastní odpovědnost za své vzdělávání a svá rozhodnutí v rámci projektu. Mladí lidé se do projektu zapojí rovněž
tím, že si budou moci nabídnout vzájemnou podporu a pomoc při překonávání různých těžkostí. Budou se účastnit
procesu výběru všech účastníků programu. Budou se aktivně podílet na průběžném i závěrečném hodnocení.

Popis projektu - Rizika
1. vypovězení smlouvy o spolupráci mezi partnery:
- kvalitně zpracovaná smlouva o spolupráci s jasně stanovenými podmínkami, za jakých může partner
odstoupit, včetně výpovědní lhůty
- efektivní komunikace v týmu tvořeném představiteli více organizací - za tímto účelem budou pravidelně
probíhat porady kmenového realizačního týmu
2. neefektivní komunikace v rámci projektu:
- uplatňovat principy týmové práce
- vést pravidelné porady kmenového realizačního týmu i všech pracovních týmů
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-

3.

4.

5.

6.

pořádat pravidelné supervize za účasti externího supervizora
v případě nesrovnalostí zorganizovat řešící skupinu za účasti pracovníků, kterých se problém dotýká, případně za účasti supervizora
lektor zruší spolupráci
- součástí pracovní smlouvy s lektorem bude ustanovení upravující ukončení vzájemné spolupráce tak, aby
neohrozilo vzdělávací aktivity
- pracovní týmy mají seznamy možných náhradních lektorů
lektor bude indisponován a nebude se moci zúčastnit
- vedoucí vzdělávacích programů má k dispozici seznam náhradních lektorů
- každého výcviku se účastní dva odborníci, takže v případě potřeby převezme roli vedoucího vedlejší lektor
- vypracovaná metodická příručka pro náhradního lektora poslouží k základní orientaci
nesourodost skupiny
- vedoucí skupiny se v průběhu kurzů dotazuje na individuální potřeby frekventantů a případně modifikuje
možnosti a konzultuje je s lektorem - zpětná vazba
nedostatečný zájem cílové skupiny:
- provedeno předběžné zjišťování zájmu (viz příloha č. ...) mez studenty a pracovníky pomáhajících profesí,
z něhož je patrný velký zájem
- cílená opatření na propagaci projektu

Popis projektu - Udržitelnost
a) Institucionální udržitelnost
Implementační struktura projektu bude funkční i po skončení projektu. Projekt je dimenzován jako dlouhodobý, protože v situaci, kde se pracuje se sociální změnou, to jinak není možné. Postupně plánovaným systémem
standardizace a akreditace by vznikl pevný institucionální rámec v širším slova smyslu.
b) Finanční udržitelnost
Podaří-li se standardizovat službu a prosadit ji jako součást základní typů služeb sociální prevence, po akreditaci v rámci budoucí reformy sociálních služeb by měla být pro akreditované programy možnost relativně stabilních zdrojů financování ze zdrojů samospráv i státu. Jelikož jde o podporu lokálním společenstvím, je třeba
pracovat na zařazení těchto aktivit do regionálních a místních komunitních plánů a tady usilovat o grantovou
a nadační podporu.
c) Udržitelnost politik
Výstupy projektu mají vliv na formulaci vládních strategií a politik řešení problémů spojených s etnicky podmíněnou chudobou. Na úrovni lokálních politik je v současnosti obtížné najít konsensus, ale doufáme, že naše
aktivity ovlivní i dlouhodobé strategie samospráv.

Realizace projektu - Vnitřní postupy řízení a hodnocení
Řízení není u žadatele ... tradičně založeno na hierarchickém principu, ale na principu týmové práce. Řízení,
koordinace, monitorování a hodnocení projektu bude proto probíhat v týmu, v němž má každý na starosti určitou
konkrétní oblast projektu.
Odpovědnost za celý projekt nese koordinátor projektu.
3 dílčí koordinátoři - koordinátor pro řízení projektu, koordinátor praktické sociální integrace a koordinátor
Domova ... Tento úzký pracovní tým se bude scházet podle potřeby, nejméně však jednou týdně, a bude mít na
starosti průběžné plánování, řízení a hodnocení jednotlivých aktivit projektu.
Pracovní tým bude mít dále tyto členy: dva sociální a terapeutické pracovníky Domova ... (hlavní sociální
pracovník a terapeut projektu) a asistentku administrace projektu. Dále na ¼ pracovní úvazek budou v jednotlivých
programech působit odborní lektoři a terapeuti. Koordinátoři projektu s nimi budou pravidelně konzultovat postup
jednotlivých programů, každých 14 dní.
87

Příloha č. 4 - příklady chyb, kritéria hodnocení

Každý týden bude probíhat evaluace formou diskusního sezení s účastníky programu, kteří se mohou aktivně
vyjadřovat k tomu, jak se jim daří z programu benefitovat a jak naplňovat vytčené cíle. Mohou se zapojit do plánování a hodnocení jednotlivých aktivit a budou mít možnost podle svých potřeb ovlivňovat jejich průběh. Hodnocení
bude probíhat také pomocí písemných dotazníků.
Dalším stupněm řízení budou schůzky tzv. Řídícího výboru, což je koordinační tým, rozšířený o zástupce partnerů a zástupce účastníků programů. Bude se scházet minimálně čtyřikrát ročně, aby posoudil průběh programu a
stanovil rámec jeho další realizace.
Kontakt s partnery bude probíhat podle potřeby v rámci spolupráce na jednotlivých programech, partneři
budou též pravidelně informování prostřednictvím hodnotících zpráv (třikrát ročně).
Projekt bude hodnocen na základě výstupů - výsledků (outcome based system) s pomocí externích profesionálních hodnotitelů. Pravidelné hodnocení bude prováděno koordinátory ve spolupráci s dalšími členy pracovního
týmu každé 4 měsíce. Do procesu hodnocení budou zapojeni i všichni partneři projektu.
Součástí monitorování projektu a jeho hodnocení bude vedení statistik o úspěšnosti projektu, které budou
obsahovat:
- počet zájemců o sociální služby Domova... a počet přijatých zájemců
- procento účasti v jednotlivých dnech kurzů a počet mladých lidí, kteří je absolvovali
- počet lidí, zařazených do projektu, kteří po jeho opuštění nalezli práci
- podíl mužů a žen v projektu
- počet vyškolených poskytovatelů služeb
Každé doporučení, které zlepší efektivitu projektu, bude zahrnuto a zapracováno do projektu, jak nejdříve to
bude možné. Všichni partneři a poskytovatel finančních zdrojů budou pravidelně informování o průběhu projektu
formou písemných zpráv, shrnujících výsledky průběžného hodnocení. Zásadní hodnocení bude provedeno po prvním roce trvání projektu. Po dvou letech proběhne finální hodnocení, na jehož základě budou určeny priority pro
další směrování projektu.
Finanční řízení bude zajištěno pokladníkem projektu, vedení účetnictví bude zadáno externí účetní firmě,
výsledky hospodaření budou kontrolovány nezávislým auditorem.

Realizace projektu - Opatření pro zajištění publicity
Způsoby:
1. Tiskové konference: Naše sdružení ... pravidelně každé 3 měsíce pořádá tiskové konference, na nichž informuje veřejnost o všech svých projektech. Koordinátoři projektu ... budou mít na TK prostor k předání informací o projektu. Dále budou zrealizovány 2 samostatné konference - po prvním roce průběhu projektu a na
závěr, s vyhodnoceními výsledků projektu.
2. Rozhlas a tištěná média: První partner žadatele ... má mediální partnery v denících ... a pravidelně publikuje
v ... Tato již předjednaná spolupráce bude využita k seriálu článků o projektu (po jeho druhé fázi) a průběžně
k článkům týkajícím se jednotlivých výstupů (přibližně jednou měsíčně). V odborném časopise ..., s nímž má
žadatel dlouhodobou spolupráci, bude dvakrát ročně publikován rozsáhlý materiál z průběžných výstupů
projektu.
3. Web: Budou zřízeny webové stránky informující o projektu jako takovém i s informacemi o jednotlivých
typech výcviků a možností přihlásit se na ně.
4. Inzerce: Inzerce plánovaného výcviku v následujících denících ... vždy před začátkem nového cyklu výcviků.
5. Letáčky: Budou umisťovány mezi potenciální zájemce, tedy mezi studenty psychosociálních a zdravotních
odborů a pracovníky státních i nestátních organizací pracujících tímto způsobem s klienty, vždy před začátkem
nového cyklu výcviků.
6. Logo ESF jako finančního zdroje projektu bude umístěno na všech propagačních materiálech.
Za prezentaci projektu je přímo odpovědný vedoucí projektu, za pomoci asistenta.
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