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Eurocentrum je informační místo, na které se lidé mohou obracet se svými dotazy týkajícími 
se Evropské unie. Kromě zodpovídání dotazů nabízí Eurocentrum návštěvníkům i velký výběr 
brožur a publikací zaměřených na různé evropské problematiky. Dále je zde možnost využít 
odborné knihovničky nebo vyhledávat informace o EU na počítačích pro veřejnost. Eurocen-
trum dále pořádá semináře, přednášky pro školy a besedy se zajímavými hosty. Funguje také 
jako jakýsi „rozcestník“, jehož úkolem je tedy navést zájemce na odborné organizace a spe-
cialisty, kteří pomohou například s přípravou projektu pro čerpání financí z evropských fondů.
Eurocentra se v současné době nachází ve všech krajských městech a v Praze.                
Občanům je tedy k dispozici 13 Eurocenter, jejichž cílem je zpřístupnit veřejnosti informace 
o Evropské unii tak, aby byly srozumitelné a dostupné ve všech krajích ČR. Eurocentra svojí působností 
spadají pod Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Úřadu vlády ČR.

Eurocentrum Ústí nad Labem
(budova Krajského úřadu Ústeckého kraje)
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem

Tel: 475 657 690/691
Mail: eurocentrum.ul@euroskop.cz

Otevírací doba: 
PO – PÁ 8:00 – 16:30, 
polední pauza 12:00 – 12:30

Eurocentrum Ústí nad Labem
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Ing. Eva Bartůňková
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Bc. Petra Studená
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Zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu 

zahájilo svou činnost se slavnostním otevřením Českého domu na Rue du Trône v říjnu 2007. Sídlí 
zde společně s dalšími 7 českými kraji a řadou českých institucí a firem. 

Zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu se podílí na realizaci několika mezinárodních projektů 
(např. Evropská síť chemických regionů), připravuje odborné i doprovodné akce Ústeckého kraje 
pro české předsednictví (jak v Bruselu tak na území Ústeckého kraje), vyvíjí PR aktivity (např. pres-
tižní akce Open Days ve Výboru regionů, Český ples, Czech Street Party, prezentace Ústeckého 
kraje na společensko-kulturních akcích), spolupracuje se svými partnery v Bruselu i v Ústeckém kraji 
(Instituce EU, CEBRE, CZELO, České centrum, CzechTourism; Regionální rozvojová agentura ÚK, 
Eurocentrum ÚL, Krajská hospodářská komora ÚK apod.), vyhledává příležitosti začlenit Krajský 
úřad Ústeckého kraje či subjekty na území tohoto regionu do mezinárodních projektů a sítí, pokouší 
se nalézt nové partnerské regiony skrze kontakt se zastupitelskými kancelářemi jiných evropských 
krajů a poskytuje informace o aktuálním dění v Bruselu. Nedílnou součástí aktivit Zastoupení ÚK 
v Bruselu je také zajištění zázemí pro delegace Ústeckého kraje.

V oblasti komunitárních programů může Zastoupení ÚK v Bruselu nabídnout:

vyhledávání partnerů do mezinárodních projektů• 
informování o možnostech začlenit se do připravovaných evropských projektů a sítí• 
poskytování informací o jednotlivých programech Evropské komise • 
konzultace konkrétních dotazů týkajících se projektů s příslušnými úředníky.• 

Kontakt:

Ing. Markéta Pokorná
zástupkyně Ústeckého kraje v Bruselu

Kancelář v Bruselu:

Czech House
Rue du Trône 60
B-1050  Bruxelles
Belgium

IP telefon: +420 475 657 880
tel: +32 2 2139 510
fax: +32 2 2139 511
e-mail: brusselsoffice@kr-ustecky.cz
http://brusselsoffice.kr-ustecky.eu

Kancelář v Ústí nad Labem:

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor Kancelář hejtmana

Velká Hradební 3118/48
400 02  Ústí nad Labem

tel.: +420 475 657 756
e-mail: brusselsoffice@kr-ustecky.cz
http://brusselsoffice.kr-ustecky.eu

Zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu
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je odbornou poradenskou společností zaměřenou na podporu 
a koordinaci hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje. 
Se svou čtrnáctiletou historií je druhou nejstarší regionální rozvojovou 
agenturou působící v České republice. 

Mezi její hlavní aktivity a nabízené služby patří:

• příprava, koordinace a realizace rozvojových projektů 
 (spolufinancovaných z evropských, národních 
 a regionálních programů),
• komplexní dotační poradenství, zpracování projektové dokumentace 
 a zajištění služeb dotačního managementu,  
• odborný servis pro obce, města, mikroregiony a další subjekty 
 v nejrůznějších oblastech jejich rozvoje, 
• podpora rozvoje malého a středního podnikání prostřednictvím 
 služeb střediska Enterprise Europe Network Most, 
• další činnosti motivující a podporující rozvoj regionu.

Kontakt: 
Mgr. Jan Kučera - generální ředitel 
e-mail: kucera@rra.cz 
tel./fax: 476 206 538 / 476 706 331
Web: www.rra.cz
     

Enterprise Europe Network Most
při Regionální rozvojové agentuře Ústeckého kraje, a.s.

je součástí evropské sítě více než 600 partnerských organizací, 
které malé a střední podnikatelské klientele poskytují provázaný 
poradenský a informační servis podporující její rozvoj a úspěšnost 
na trhu EU. Místem realizace služeb je Ústecký a Karlovarský kraj. 

K žádaným službám patří zejména:  

• poskytování informací o podmínkách podnikání v rámci celé  
 Evropy, 
• pomoc při vyhledávání obchodních a kooperačních 
 partnerů v zahraničí,
• poradenství a informace v oblasti dotačních příležitostí,
• příprava projektů a žádostí o udělení grantu (dotace), 
• organizace seminářů, konferencí a podnikatelských oborových burz,
• poradenství v otázkách evropské legislativy a dalších předpisech, 
• zajištění zpětné vazby mezi podniky a Evropskou komisí.

Kontakt: 
Ing. Tomáš Tuček - vedoucí střediska 
e-mail: tucek@rra.cz 
tel./fax: 76 206 538 / 476 706 331
Web: www.enterprise-europe-network.cz, www.rra.cz

Regionální rozvojová agentura Ústéckého kraje, a.s.
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Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje 
je sdružením hospodářských komor okresů Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí 
nad Labem s tím, že právní subjektivita je zachována na úrovni okresních hospodářských komor 
a samostatnou právní subjektivitu vykazuje i KHK ÚK. Z hlediska počtu podnikatelských sub-
jektů, kteří jsou členy OHK, se jedná  o cca tisíc podnikatelských subjektů jak z řad velkých 
firem, zahraničních investorů, tak i drobných živnostníků, které zaměstnávají celkem cca 
63% pracovníků z celkové zaměstnanosti soukromého sektoru kraje. Hospodářská komo-
ra tedy reprezentuje většinu podnikatelské síly kraje a je významným partnerem dalším 
orgánům státní správy a samosprávy. 

Prostřednictvím níže uvedených okresních hospodářských komor je poskytnuta podpora podni-
katelům na území celého Ústeckého kraje.  Jedná se zejména o poradenské a konzultační služby 
v otázkách spojených s podnikatelskou činností, vydávání ověřených výpisů některých agend státní 
správy, aktivity směřující ke vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů a podporu při vstupu na zahraniční 
trhy.

V úzké spolupráci se Zastoupením Ústeckého kraje v Bruselu jsou hospodářské komory  ideálními 
poradenskými místy pro cílovou skupinu – „podnikatelé“  v oblasti problematiky „Komunitár-
ních programů“.

Okresní hospodářská komora
Děčín
Pohraniční 1288/1
405 01 Děčín
tel.: 412 511 925
e-mail: stajner@ohkdecin.cz
www.ohkdecin.cz

Okresní hospodářská komora 
v Chomutově
Cihlářská 4132
430 03 Chomutov
tel./fax: 474 62 82 88
e-mail: info@ohkcv.cz
www.ohkcv.cz

Okresní hospodářská komora 
v Litoměřicích
Velká Krajská 52/2
412 01 Litoměřice
tel.: 416 737 211
e-mail: reditel.ohk.ltm@seznam.cz
www.komora.cz/ohk/litomerice/default.
aspx

Okresní hospodářská komora 
Louny
Komenského náměstí 2661
440 01 Louny
tel.: 415 652 822
e-mail: urad@ohkln.cz
www.ohkln.cz

Okresní hospodářská komora 
Most
Višňová 666
434 01 Most
tel.: 476 206 525
e-mail: urad@ohk-most.cz
www.ohk-most.cz

Okresní hospodářská komora 
Teplice
U Císařských lázní 19
415 01 Teplice
tel.: 417 533 644
e-mail: info@ohkteplice.cz
www.ohkteplice.cz

Okresní hospodářská komora 
v Ústí nad Labem
Velká hradební 8
400 01 Ústí n. Labem
tel.: 475 241 360
e-mail: ohkul@mag-ul.cz
www.ohk-ul.cz

Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje
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Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje
Mírové náměstí 37
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 477 011 122
e-mail: francirkova@khk-usti.cz
www.khk-usti.cz



Společnost Asistenční centrum, a.s. patří k z nejvýznamnějším poradenským firmám v České re-
publice. Již od roku 1996 se úspěšně specializujeme na problematiku strategického a ekonomic-
kého poradenství při získávání dotací, grantů  a finanční pomoci pro rozvoj firem, krajů, obcí, škol 
a neziskové sféry. Naše společnost představuje jeden z největších týmů v České republice zaměřují-
cí se mj. na oblast veřejných podpor. Náš odborný tým je tvořen specialisty s bohatými praktickými 
zkušenostmi, poskytující kvalitní poradenství jak z oblasti dotační politiky EU a českých národních 
programů, tak i z oblasti finanční, ekonomické, marketingové, účetní a právní. Jsme držiteli certifi-
kátů Ministerstva pro místní rozvoj na přípravu projektů ze Strukturálních fondů a také členy Ná-
rodního registru poradců agentury CzechInvest. Neustále sledujeme aktuální dění v oblasti dotací 
a jsme připraveni kdykoliv nabídnout odbornou pomoc. Společnosti Asistenční centrum, a.s. byl 
také udělen certifikát kvality ČSN EN ISO 9001:2001 pro oblast „Zpracování projektů pro získá-
vání dotací“. Naše zkušenosti a znalosti v oblasti projektového managementu ochotně předáváme 
prostřednictvím workshopů, školení, konferencí a publikací, pro tuto činnost jsme akreditovanou 
organizací Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem vnitra (číslo akreditace 
AK/I-32/2006).
V rámci naší činnosti se zaměřujeme na získávání dotace pro tyto hlavní intervence podpor: 
• rozvoj podnikání 
• výzkum, vývoj a inovace 
• investice
• vzdělanost a školství
• zaměstnanost
• doprava

Mimo služby spojené přímo s čerpáním dotací připravujeme také klientům strategické rozvojové 
dokumenty a poskytujeme ekonomické, finanční a marketingové poradenství. Mezi naše klienty 
patří široké spektrum zákazníků, proto jsme vytvořili tři speciálně zaměřené odborné sekce:

Vysoká úspěšnost námi zpracovaných projektů vychází z principů našich služeb:
• individuální přístup k potřebám klientů
• zhodnocování praktických zkušeností 
 z úspěšných projektů
• vysoká kvalita zpracování výstupů
• flexibilní reagování na změny v dotační politice
• participace na úspěšnosti žádostí klienta

V rámci dotačního poradenství nabízíme:
Bezplatný asistenční servis 
Příprava projektů a zpracování žádostí o dotace 
Poradenský servis v průběhu realizace projektu a čerpání dotace 
Finanční a ekonomické poradenství, projekt management

Asistenční centrum, a.s.
Sportovní 3302, 434 01 Most
Tel. / fax: +420 476 105 888
info@asistencnicentrum.cz , www.asistencnicentrum.cz
Regionální kanceláře: Most, Chomutov,Cheb, Liberec, Praha, 
Jihlava, Olomouc, Brno,  Hodonín, Ostrava

Asistenční centrum, a.s.
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• příliv investic a vznik nových pracovních míst 
• sociální integrace
• infrastruktura měst a obcí 
• cestovní ruch 
• regionální rozvoj
• životní prostředí

• Sekce podpory podnikání 
• Sekce rozvoje lidských zdrojů

• Sekce obcí a nestátních neziskových organizací

Ing. František Jochman
ředitel společnosti



Co jsou to komunitární programy?
Komunitární programy jsou nástrojem Evropské unie, který má sloužit k prohlubování spolupráce 
a řešení společných problémů členských i kandidátských zemí EU v oblasti konkrétních politik Evrop-
ských společenství. Tyto programy jsou vždy víceleté a jsou financovány přímo z rozpočtu EU. Ved-
le operačních programů tak představují další z možností, jak získat finanční prostředky na aktivity 
v následujících oblastech:

• vzdělání (např. Celoživotní učení, Mládež v akci, Evropa pro občany)
• výzkum a technologický vývoj (např. 7. Rámcový program EU pro výzkum, Galileo)
• podnikání (např. CIP – Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace)
• životní prostředí (např. Life+, Forest Focus)
• rozvoj dopravní a energetické infrastruktury (např. Marco Polo, TEN)
• kultura (např. Kultura 2007, Media 2007, Euromed Heritage)
• informační společnost (např. eContentPlus, Safer Internet Plus, i2010, IDABC)
• ochrana spotřebitele (např. Zdraví a ochrana spotřebitele)
• svoboda, bezpečí (např. Daphne, Nástroj rychlé reakce 
 na připravenost na významná nebezpečí)
• zdravotnictví a sociální věci (např. Progress, Veřejné zdraví)
• a mnohé další (např. Solidarita a řízení migračních toků, 
 Spolupráce EU-Čína v oblasti životního prostředí)

Komunitární programy jsou grantové programy, které poskytují neinvestiční podporu a spočívají 
v nadnárodní spolupráci subjektů z více členských států. Odpovědnost za provádění komunitárních 
programů nese ve většině případů Evropská komise. Pouze u vybraných programů (programy s nepří-
mým centralizovaným řízením nebo programy se sdíleným řízením) je část odpovědnosti přenesena 
i na vnitrostátní orgány. Skladba i obsah programů se průběžně modifikuje dle aktuálních prio-
rit Společenství. Pro období let 2007 – 2013 navrhla Evropská komise vytvoření nové generace 
komunitárních programů, z nichž většina navazuje na programy úspěšně fungující ve stávajícím 
období. 

Veletrh komunitárních programů: Kdy, kdo a pro koho?
Eurocentrum Ústí nad Labem a Zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu ve spolupráci s partne-
ry Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, Krajská hospodářská komora Ústeckého 
kraje, Asistenční centrum, a.s. a CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU pořádají 
dne 15. května 2008 první ročník Veletrhu komunitárních programů v Ústí nad Labem. Veletrh je ur-
čen zejména pro malé a střední podniky, univerzity, vzdělávací zařízení, výzkumné instituce, úřady 
národní, regionální i komunální správy, neziskové a příspěvkové organizace, asociace, agentury, 
komory, veřejné subjekty pracující s mládeží, zájmové spolky apod.

Úvod do komunitárních programů
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Veletrh komunitárních programů: Proč, co a jak?

Cílem Veletrhu komunitárních programů je představit návštěvníkům další možnosti získání finanč-
ních zdrojů na jejich projektové záměry, nabídnout kontakt na odborníky, na které se v této oblasti 
mohou obrátit, a poradit na konkrétních příkladech, jak postupovat při přípravě a realizaci projektů 
v rámci komunitárních programů. 

Na veletrhu budou nejprve prezentovány organizace, které mohou zmiňovaným cílovým skupinám 
nabídnout odbornou pomoc při řešení mezinárodních projektů. Poté jednotliví národní koordiná-
toři z řad odborníků ze státní správy, občanských sdružení či dalších institucí představí vybrané 
komunitární programy, jmenovitě: Evropa pro občany, Kultura 2007, Progress, Life+, Daphne, Ce-
loživotní učení, Mládež v akci, 7. Rámcový program EU pro výzkum, CIP – Rámcový program 
pro konkurenceschopnost a inovace a eContentPlus. Paralelně s přednáškami v hlavním konferenč-
ním sále v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje budou v jeho předsálí umístěny informační 
stánky s materiály k daným komunitárním programům a k dispozici budou též odborníci, kteří 
budou připraveni poskytnout individuální konzultace k vašim projektovým záměrům. 

Pozvánka na 2. ročník Veletrhu komunitárních programů:
V toto chvíli organizátoři připravují již 2. ročník Veletrhu komunitárních programů v Ústí nad Labem, 
který se uskuteční počátkem listopadu 2008. Bude rozšířena nabídka komunitárních programů 
a ke každému z nich přidány také příklady dobré praxe. Těšíme se na Vaši účast!

Úvod do komunitárních programů
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Co je CEBRE?
CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU byla vytvořena v roce 2002 Svazem průmyslu 
a dopravy ČR, Hospodářskou komorou ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských 
svazů ČR za podpory Agentury na podporu zahraničního obchodu CzechTrade. 

CEBRE při své činnosti:
Obhajuje zájmy českých podnikatelů před orgány EU• 
Informuje české podnikatele o legislativní činnosti a finančních nástrojích EU• 
Školí české podnikatele a manažery • 

 Zastupuje české podnikatelské organizace u evropských podnikatelských federací

Jak mi může CEBRE pomoci v oblasti fondů a programů EU?
CEBRE se dlouhodobě věnuje problematice fondů a programů EU, zejména pak komunitárním pro-
gramům, grantům jednotlivých Generálních ředitelství Evropské komise a programům zahraniční 
rozvojové spolupráce. V této oblasti CEBRE nabízí řadu služeb: 

Denní tematický monitoring publikovaných výzev k podávání projektů1. 
Pomoc s hledáním projektového partnera 2. 
Vyhledání potenciálního fondu nebo programu EU k financování projektového záměru3. 
Podrobné analýzy finančních nástrojů EU pro určitou oblast nebo skupinu žadatelů 4. 
Aktivní účast na seminářích a konferencích k tématu finančních nástrojů EU 5. 

Příklady realizovaných aktivit
Během uplynulého roku realizovalo CERBE v oblasti fondů a programů EU tyto aktivity:
• Denní tematický monitoring publikovaných výzev k podávání projektů
• Účast na veletrzích komunitárních programů v ČR
• Anketa „Znáte fondy a programy EU?“ realizovaná v říjnu a listopadu 2007 
 ve spolupráci s internetovým portálem BusinessInfo.cz
• Konference „Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?“ (Praha, 3.12. 2007)

Kde se dozvíte více informací? 
Pokud Vás nabídka CEBRE zaujala, neváhejte se informovat o kompletních službách na níže uvede-
ných adresách v Bruselu nebo v ČR nebo na internetové stránce http://www.cebre.cz. Tým CEBRE 
– Michal Kadera a Alena Vlačihová – se těší na spolupráci!

CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU
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CEBRE v Bruselu: 
Czech House, 60, Rue de Trone, B-1050 Brussels, Belgium, 
Tel: +32-2-2139 450/2, cebre.europe@mail.be

CEBRE v ČR: 
administrativní základna v ČR - Svaz průmyslu a dopravy ČR, 
Lighthouse Vltava Waterfront Towers, Jankovcova 2c, 170 00 Praha, 
Tel: 234 379 488, cebre@spcr.cz; 
dále Hospodářská komora ČR, eu@komora.cz nebo KZPS ČR, kzps@kzps.cz



Program je alokován na období 2007 – 2013, spadá pod Generální ředitelství provzdělávání 
a kulturu (DG EAC) a je spravován Výkonnou agenturou pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální 
oblast (EACEA).

Cílem programu je: :
zvyšovat aktivní roli občanů v rámci EU• 
vytvářet pocit evropské identity• 
zvyšovat pocit sounáležitosti s EU• 
posilovat toleranci a vzájemné porozumění mezi evropskými občany• 

Celkový rozpočet na období 2007 – 2013 činí 215 mil. Eur.

Cílovou skupinou jsou: místní orgány a organizace, nevládní organizace, vzdělávací institu-
ce, odbory, organizace činné v oblasti amatérského sportu, aj.

Program je strukturován do 4 akcí:
Akce 1: Aktivní občané pro Evropu – town twinning, tématické projekty měst•	
Akce 2: Aktivní občanská společnost v Evropě – projekty občanské společnosti•	
Akce 3: Společně pro Evropu •	
Akce 4: Aktivní evropská paměť – připomínání obětí nacismu a stalinismu•	

Výzvy na rok 2008:

Výzvy jsou u všech akcí stálé, datum v tabulce zůstává, mění se pouze rok výzvy a rok období, které výzva
pokrývá.

Kontakty:
Mgr. Jitka Zamrazilová
Úřad vlády, odbor informování o evropských záležitostech
T: + 420 220 143 755
e-mail: zamrazilova.jitka@vlada.cz

Mgr. Gabriela Hermannová (převážně pro town-twinning)
Svaz měst a obcí
T: +420 234 709 719
e-mail: hermannova@smocr.cz
Více informací naleznete v programovém průvodci:
http:// eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

Program Evropa pro občany

Termín předložení 
projektu

Období, které projekt 
pokrývá

Akce 1: Aktivní občané pro Evropu Partnerství měst - setkání občanů
1fáze 1. 9. 2007 1. 1. - 31. 3. 2008
2fáze 1. 12. 2007 1. 4. - 31. 5. 2008
3fáze 1. 2. 2008 1. 6. - 31. 7. 2008
4fáze 1. 4. 2008 1. 8. - 30. 9. 2008
5fáze 1. 6. 2008 1. 10. - 31. 12. 2008
Tématické projekty partnerských měst 1. 12. 2007 1. 4. 2008 - 31. 3. 2009
Akce 2: Aktivní občanská společnost v Evropě
Operační granty 23. 11. 2007 rok 2008
Projekty občanské společnosti 15. 2. 2008 1. 7. 2008 - 30. 6. 2009
Akce 4: Aktivní evropská paměť
Projekty evropské paměti 30. 4. 2008 1. 9. 2008 - 31. 8. 2009
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Kultura 2007 je programem Evropské unie pro finanční období 2007 - 2013, který navazuje 
na program Kultura 2000. Slouží pro částečné financování mezinárodních projektů v oblasti 
kultury.

1. Obecné cíle 
Program přispívá ke zhodnocení společného kulturního prostoru pro Evropany, který se zakládá 
na společném kulturním dědictví, a to formou rozvoje kulturní spolupráce mezi tvůrci, kulturními 
aktéry a kulturními institucemi zemí účastnících se programu, s cílem podpořit vznik evropského 
občanství. Program je otevřen pro všechny kulturní oblasti (mimo audiovizi) a subjekty včetně nezis-
kových aktivit kulturních podnikatelských subjektů.  
Specifické cíle 
• propagace nadnárodní mobility kulturních aktérů
• podpora nadnárodního oběhu děl a kulturních a umělec-kých produktů
• podpora mezikulturního dialogu

2. Komu je program určen
Žadatelé musí být veřejnými nebo soukromými právnic¬kými osobami, jejichž hlavní činnost spočívá 
v oblasti kultury a jejichž sídlo se nachází v jedné ze zemí, které se účastní programu. Žadatelé musí 
mít finanční a provozní kapacitu dostatečnou k realizaci a ukončení projektu. Žadateli mohou být 
veřejné (podporované z veřejných rozpočtů) i soukromé (občanská sdružení, o. p. s. i sou¬kromé 
firmy jako např. s. r. o. nebo a. s.) organizace s tím, že projekt nesmí být ziskový; žadateli tak mo-
hou být kupř. města, školy, knihovny a kulturní organizace nejrůznějšího typu.

3. Akční linie programu 
Linie 1 - Podpora kulturních projektů
1.1 Projekty víceleté spolupráce - dlouhodobé projekty 
Tyto projekty musí být tvořeny minimálně 6 subjekty ze 6 různých zemí a předpokládají realizaci dlou-
hodobých kultur-ních aktivit; dotace představuje max. 50 % nákladů projektu a zároveň 200 000 -
500 000 €/rok. Tří - až pětileté projekty by měly splňovat dva ze tří obecných cílů, přičemž budou 
upřednostněny ty návrhy, které budou splňovat všechny tři výše uvedené specifické cíle. Nejbližší 
uzávěrka je 20. září 2008.

1.2.1 Akce spolupráce - krátkodobé projekty
Tyto projekty, v max. délce 24 měsíců, musí spojovat tři sub-jekty ze tří různých zemí zapojených 
do programu; dotace představuje max. 50 % nákladů projektu a zároveň 50 000 - 200 000 €. 
Nejbližší uzávěrka je 10. září 2008.

1.2.2 Literární překlady
Grant, jehož výše se pohybuje od 2 000 do 60 000 eur a ne- přesahuje 50 % celkových nákladů 
projektu, je určen na financování překladů. Projekt musí zahrnovat překlad a vydá-ní 1-10 publi-
kací. Žádosti podávají české subjekty (nakladatelství); na tento typ se nevztahují žádná kritéria 
pro mezinárodní spolupráci

1.3 Zvláštní akce
Spolupráce se třetími zeměmi/ve třetích zemích, evropská hlavní města kultury či ceny (Cena Eu-
ropa Nostra pro kulturní dědictví, Cena Miese van der Rohe pro architekturu, Cena pro literaturu).
Cena Europa Nostra pro kulturní dědictví
Cena je udělována každoročně nadací Europa Nost-ra. Oceně-ní se týkají vynikajících výsledků 
v kategoriích: restaurování, výzkum, služba ochraně kulturního dědictví (jednotlivci nebo skupiny) 
a vzdělávání, odborná příprava a zvyšování povědomí o kulturním dědictví. Ocenění spočívá 
v udělení finanční odměny ve výši 15 000 eur a diplomu.
Cena Miese van der Rohe pro architekturu
Cena, udělovaná každé dva roky, představuje ocenění pro vynikající a inovativní evropské archi-
tektonické stavby. Cena má vyjadřovat podporu a uznání uměleckému talentu, stejně jako prvotříd-
ním pracovním postupům v oblasti evropské moderní architektury, a zajišťovat jejich rozvoj.

Komunitární program Kultura 2007

11



Cena pro literaturu
Účelem ceny je poukázat na bohatství současné evropské literární tvorby (beletrie). Smyslem ceny 
je vybrat nové evrop-ské talentované autory současné literatury (beletrie) a pouká- zat na jejich tvorbu 
v ostatních zúčastněných státech.

Linie 2 - Podpora subjektů působících v oblasti kultury na evropské úrovni
Podpora představuje dotace na provoz spojený 
se stálým pracovním programem organizací v kategoriích:
• vyslanec (např. orchestry, sbory, divadelní a taneční skupiny; 
 subjekt musí svými aktivitami pokrývat mini-málně 7 zemí programu)
• síť (zájmové sítě – zastupují významné subjekty z konkrétní umělecké oblasti; 
 platformy strukturované-ho dialogu)    
• festival/událost (mezinárodní aktivity s rozsáhlou tzv. evropskou přidanou hodnotou, 
 širokým geografickým dosahem a vysokou mírou evropské viditelnosti; 
 festivaly musí být známé na evropské úrovni po dobu 10 let)

Linie 3 - Podpora analytických prací, shromažďování a šíření informací a činností zamě-
řených na maximalizaci účinku projektů v oblasti evropské kulturní spolupráce a rozvoje 
evropské kulturní politiky 
Podpora studií, analýz, sběru a šíření informací v oblasti kulturní spolupráce; podpora národních 
kanceláří.Celkový rozpočet programu Culture činí 400 mil. EUR.

4. Výzvy
Výzvy k předkládání žádostí jsou vydávány každoročně. V případě částí programu, které jsou 
pro čes- ké organizace klíčové a nejvíce využívané, tzn. krátko- a dlouhodobé projekty 
a literární překlady, je výzva vydávána obvykle v červenci/srpnu (s uzávěrkou koncem října; 
v případě překladů koncem října a na jaře následujícího roku). 

5. Grantový program Ministerstva kultury ČR
Program je určen na podporu podpořených projektů v rámci programu Culture, a to pouze v rámci 
krátko- a dlouhodobých projektů. Ministerstvo kultury ČR vypisuje každý rok grantové řízení 
na podporu českých subjektů, které jsou hlavními organizátory/žadateli nebo spoluorganizátory. 
Aktuální informace lze získat na www.mkcr.cz.

6. Konzultace 
Česká kancelář Culture 
Institut umění-Divadelní ústav
Celetná 17, 110 00 Praha 1
T 224 809 119, 134
F 222 326 121
E info@programculture.cz
www.programculture.cz 

7. Odkazy
Kulturní portál Evropské komise
http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html 

Generální ředitelství Evropské komise pro vzdělávání a kul-turu 
(Directorate-General for Education and Culture, DG EAC)
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.html 

Výkonná agentura Evropské komise pro vzdělávání, audio-vizi a kulturu (
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA)
http://eacea.ec.europa.eu

Nejbližší uzávěrka je 10. října 2008.

Komunitární program Kultura 2007
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Sekce pro kulturní dědictví programu Culture 
Národní památkový ústav – ústřední pracoviště
Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1
T 257 010 248–249, 257 532 309
T/F 257 010 248
E culture2000heritage@up.npu.cz
www.npu.cz/html/culture2000heritage



je programem EU pro oblast zaměstnanosti a sociální solidarity na období 2007 – 2013

Je rozdělen do pěti sekcí:
• Zaměstnanost
• Sociální začleňování a sociální ochrana
• Pracovní podmínky
• Boj proti diskriminaci
• Rovnost žen a mužů

jeho finanční rámec pro celou EU na léta 2007 – 2013 činí 628 800 000 EUR

je zaměřen na státní, regionální a místní orgány, služby zaměstnanosti, firmy a organizace zaměst-
nanců. Účastnit se ho mohou i profesní sdružení, nevládní organizace, vysoké školy, výzkumné 
ústavy a experti, například ze statistických úřadů či právní experti. Hlavním prvkem programu 
PROGRESS je partnerství státních, regionálních nebo místních orgánů s orgány členských států, 
organizacemi zaměstnavatelů a zaměstnanců a s nevládními organizacemi

Mezi aktivity, jejichž financování PROGRESS umožňuje, patří například:
• Studie, spadající do některé ze sekcí programu, které by zlepšily znalosti 
 o otázkách zaměstnanosti a o sociální tematice
• Školení odborníků 
• Vytváření sítí národních expertů, odborníků v zaměření jednotlivých sekcí programu, 
 výměna názorů a diskuse o problémech s cílem napomoci vzájemnému učení 
 a předávání osvědčených postupů,
• Podpora klíčových evropských sítí neziskových organizací působících 
 v oblasti boje proti diskriminaci, sociálnímu vyloučení či podpory rovnosti žen a mužů, 
• Sběr statistických dat 
• Podpora osvěty o politikách a právních předpisech EU v sociální oblasti 
 a oblasti zaměstnanosti

Zásady pro předkládání projektů 
• Studie, analýzy, předávání znalostí a zkušeností, šíření informací a „dobré praxe“
• Žádné investiční aktivity
• Žádné aktivity, které lze realizovat v rámci strukturálních fondů
• Vždy je nutné národní spolufinancování – obvykle 20%
• Kromě žadatele minimálně 2 partneři ze 2 států EU nebo EHP (dle výzvy EK)

V čem může pomoci MPSV?
• Konzultacemi – pomoc se zpracováním návrhu projektu, 
 možnost nalezení projektových partnerů v zahraničí. 
• Poskytnutím až 100% výše požadovaného národního spolufinancování. 
• Na internetových stránkách MPSV http://www.mpsv.cz/cs/3452 je kromě odkazu 
 na stránky s výzvami Evropské komise k předkládání projektů k dispozici „Příručka 
 pro žadatele a konečné příjemce“, kde jsou uvedeny kontaktní osoby, 
 a „Metodické postupy MPSV při implementaci projektů, spolufinancovaných 
 z rozpočtu MPSV“, kde je uvedeno, jak postupovat v případě, že předkladatel 
 projektu požaduje spolufinancování ze státního rozpočtu.

Kontakt: 
Národní koordinátor: Jitka Zukalová
Ministerstvo práce a sociálních věcí
email: jitka.zukalova@mpsv.cz 

Komunitární program PROGRESS
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Komunitární program LIFE+ je finančním nástrojem, úzce zaměřeným na životní prostředí. Program 
se dělí do tří pilířů : LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost, LIFE+ Politika a správa v oblasti životní-
ho prostředí a LIFE+ Informace a komunikace. Z části rozpočtu programu určeného pro jednotlivé 
projekty musí být 50% použito na podporu v rámci prvého pilíře. 

I. LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost
Má přispívat k implementaci směrnice Rady 79/404/EHS, o zachování volně žijícího ptactva 
a směrnice Rady 92/43/EHS, o zachování přirozených stanovišť, planě rostoucích rostlin a vol-
ně žijících živočichů. Zaměřuje se na podporu a rozvoj sítě NATURA 2000, stejně jako činností 
směřujících k posílení biodiverzity. Komise bude spolufinancovat až 50 % uznatelných nákladů. 
Výjimečně bude možné spolufinancovat až 75% uznatelných nákladů, v případě projektů zaměřených 
na prioritní stanoviště a druhy ve smyslu výše uvedených směrnic.

II. LIFE+ Politika a správa v oblasti životního prostředí
Má přispívat k rozvoji inovativních přístupů, technologií, metod a nástrojů. Zaměřuje se na 13 cílů 
: klimatická změna, voda, vzduch, půda, městské životní prostředí, hluk, chemické látky, životní 
prostředí a zdraví, odpady a přírodní zdroje, lesy, ekoinovace, strategické přístupy a správa. Ma-
ximální výše spolufinancování činí 50 % uznatelných nákladů.

III. LIFE+ Informace a komunikace
Má podporovat kampaně zaměřené na komunikaci a zvyšování veřejného povědomí o život-
ním prostředí, ochraně přírody a problematiky biodiverzity. Druhým cílem je zvyšování veřejného 
povědomí o prevenci před lesními požáry, které může zahrnovat i výcvik příslušných pracovníků. 
Maximální výše podpory činí 50% uznatelných nákladů

Předkládání návrhů projektů
Návrhy projektů mohou být předkládány všemi právními subjekty z členských států EU na národní 
kontaktní místa (v ČR Ministerstvo životního prostředí – odbor fondů EU). Projekt předkládá vždy 
pouze jeden žadatel, který však může spolupracovat s více partnery. Návrhy projektů, které je mož-
no financovat z jiných zdrojů EU, zejména ze strukturálních fondů, budou z hodnocení vyřazeny.
Pro rok 2007 je termín ukončení přijímání žádostí 30. 11. 2007. Subjekt, který v řádném termínu 
předloží žádost, má možnost provádět v projektu další úpravy do 20. 12. 2007.

Monitorování projektů
Monitoring a kontrolu provádí Komise prostřednictvím externích monitorovacích týmů. Během prů-
běhu projektu je řešitel povinen odesílat pravidelné zprávy technického i finančního charakteru. 
Předběžnou kontrolu projektu provádí Ministerstvo životního prostředí.

Kontakty: MŽP ČR
Odbor fondů EU
Ing. Jan Kříž, ředitel odboru
tel: 267 122 530, e-mail: jan_kriz@env.cz

Mgr. Michal Petrus, vedoucí oddělení programů EU
tel: 267 122 898, e-mail: michal_petrus@env.cz

Ing. Jan Kolařík, oddělení programů EU
tel: 267 122 848, e-mail: jan_kolarik@env.cz

Komunitární program LIFE+ 

14



„Boj proti násilí“ je třetí fází komunitárního programu EU  DAPHNE, který byl vyhlášen  Rozhod-
nutím Evropského parlamentu a Rady  č. 779/2007/ES ze dne 20. června 2007 jako součást 
obecného programu „Základní práva a spravedlnost“. Finanční prostředky tohoto programu 
jsou určeny na  prevenci proti všem formám násilí a podporu obětí a ohrožených skupin – dětí, 
mládeže a žen. Do působnosti programu spadá pomoc obětem i svědkům domácího násilí.

Délka projektu: 2007 – 2013
Celkový rozpočet: €116,85 mil.
Cílová skupina žadatelů: výzkumná centra, regionální a místní úřady, univerzity a další školská 
zařízení, sociální pracovníci, lékaři a zdravotníci, nestátní neziskové organizace, soukromé i veřej-
né instituce 

Cíle projektu: 
• Prevence a potlačování všech forem násilí, ať v domácím prostřední 
 nebo na veřejnosti, proti dětem, mladým lidem 
 a ženám formou preventivních opatření 
• Poskytování pomoci obětem a rizikovým skupinám
• Specifickým cílem je podpora nestátních neziskových organizací působících 
 v této oblasti
• Vytváření multidisciplinárních sítí k posílení spolupráce,  rozšiřování znalostní 
 základny, osvětové aktivity, školení a vzdělávací programy 
• Zvyšování povědomí, šíření dobrých zkušeností
• Sběr empirických dat, studium metod prevence 
 a odstraňování příčin tohoto násilí 

Periodicita: 1 výzva na předkládání projektů ročně -specifický nadnárodní projekt (Rozpočet 
2008 : € 11 mil., 1 projekt cca 75 000 – 200 000, pokrytí do80 %  přípustných nákladů, dead-
line  22.4.2008) 1 výzva na předkládání projektů na čerpání operačních grantů(Rozpočet 2008: 
€ 1,9 mil., 1 projekt  cca 250 000 , pokrytí do80 %  přípustných nákladů, deadline 25.březen 
2008)
           
Bližší informace, kontakty: 
• http://www.welcomeurope.com/default.asp?id=1110&idpgm=10908
• http://www.mvcr.cz/prevence/daphne3.html 
• http://www.daphne-toolkit.org/

Komunitární program Daphne
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Struktura programu:

Program na období 2007 - 2013

COMENIUS•	  – je určen pro mateřské školy, základní školy a střední školy, cílovou skupinou 
jsou žáci, studenti, učitelé a pedagogičtí pracovníci působící v těchto typech škol. Grant lze 
získat na individuální mobilitu (asistent při výuce jazyka, další vzdělávání pedagogických pra-
covníků) a na projekty mezinárodní spolupráce. Do tohoto programu je také řazena aktivita 
eTwinning.

ERASMUS •	 – je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysoko-
školské úrovni. Je určen především pro studenty, pedagogy, a zaměstnance vysokoškolských 
institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů. Grant lze získat na mobility studentů, 
zaměstnanců i na projekty mezinárodní spolupráce.

GRUNDTVIG•	  - je zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby osob ve všech formách vzdělává-
ní dospělých a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání. Grant 
lze získat na individuální mobilitu (další vzdělávání pracovníků institucí vzdělávání dospělých) 
a  na projekty mezinárodní spolupráce v dané oblasti.

LEONARDO DA VINCI•	  - je zaměřen na odborné vzdělávání a přípravu na jiné než vyskoškol-
ské úrovni.  Grant lze získat na projekty mobility a projekty mezinárodní spolupráce (projekty 
partnerství a projekty vývoje a přenosu inovací).

PRŮŘEZOVÝ PROGRAM•	  - je rozdělen do 4 klíčových aktivit. V rámci tohoto programu lze po-
dávat žádosti na granty pro projekty mezinárodní spolupráce v oblasti politické spolupráce 

 a inovace (klíčová aktivita 1), jazykového vzdělávání (klíčová aktivita 2), informačních 
 a komunikačních technologií (klíčová aktivita 3) a diseminace a šíření výsledků (klíčová aktivita 4).

Bližší informace na:
web:  www.naep.cz
e-mail: info@naep.cz 
Adresa: Dům zahraničních služeb MŠMT
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy
Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1

Komunitární program Celoživotní učení

Comenius
vzdělávání 
 ve školách

Erasmus 
vysokoškolské

vzdělávání

Leonardo da Vinci 
odborné vzdělávání a

příprava

Grundtvig
vzdělávání dospělých 

a celoživotní učení 

Průřezový program
4 klíčové aktivity – politická spolupráce a inovace; jazyky; informační a komunikační technologie; 

diseminace

Program Jean Monnet 
3 klíčové aktivity – Jean Monnet aktivity; Specifické evropské instituce; 

Ostatní evropské instituce/asociace
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Vzdělávací program EU na podporu mezinárodních 
volnočasových aktivit mladých lidí

Komu je program Mládež v akci určen?
Program Mládež v akci je určen mladým lidem ve věku 13 až 30 let. Program je také určen pra-
covníkům s mládeží.

Co program Mládež v akci nabízí?
Program nabízí výměny mládeže, dobrovolnou službu, podporu místní komunity, školení a semináře 
pro pracovníky s mládeží, spolupráci s ostatními partnerskými zeměmi EU a řadu dalších aktivit.

Co je cílem programu Mládež v akci?
Cílem programu je podpora mezinárodní spolupráce, bourání stereotypů, osobní rozvoj, poznává-
ní mladých lidí ze zahraničí a získávání životních a pracovních zkušeností.

Jak program Mládež v akci funguje?
Česká republika je jednou z 31 zemí zapojených do tohoto programu. Všichni mladí Češi a Češky 
mají tedy možnost seznámit se se svými vrstevníky z Evropské unie a z dalších zemísvěta. Pro-
gram v ČR koordinuje Česká národní agentura Mládež, která je součástí Národníhoinstitutu dětí 
a mládeže. V jednotlivých krajích ČR také fungují regionální konzultanti, kteří jsou mladým lidem 
a pracovníkům s mládeží k dispozici.

Kdo žádá o grant v rámci programu Mládež v akci?
Žádost o grant může podat neformální skupina mladých lidí, nezisková organizace nebo sdružení, 
veřejný subjekt zapojený do práce s mládeží a další organizace.

Kontakt na národní agenturu:

Česká národní agentura Mládež
Národní institut dětí a mládeže MŠMT
Na Poříčí 12
110 00 Praha 1
Tel./fax: +420 224 872 280
E-mail: info@mladezvakci.cz
Web: www.mladezvakci.cz

Kontakt na regionálního konzultanta pro Ústecký kraj:

Pavel Hušek
email: rk-ustecky@youth.cz 

Komunitární program Mládež v akciKomunitární program Mládež v akci
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Rámcové programy jsou hlavním finančním nástrojem EU pro financování výzkumu a vývoje 
v Evropě. V současné době probíhá již sedmý program (7. rámcový program ES pro výzkum, tech-
nologický rozvoj a demonstrace), který je určen pro období let 2007 – 2013.
Pro účast v projektech 7. RP jsou stanoveny tzv. minimální podmínky účasti – až na výjimky musí 
být součástí řešitelského týmu minimálně 3 účastníci pocházející ze 3 různých členských či asocio-
vaných zemí. Těmito účastníky mohou být univerzity a výzkumné instituce, malé a střední podniky, 
velké průmyslové podniky, orgány veřejné správy, mezinárodní organizace, aj. Rámcový program 
má svá vlastní finanční pravidla dána Financial Guide (určují modely financování, definují uznatel-
né náklady, způsoby výpočtu nepřímých nákladů apod.). Návrhy projektů jsou řešitelskými týmy 
předkládány pouze do otevřených výzev vyhlašovaných Evropskou komisí (ty jsou k nalezení 
na webových stránkách http://cordis.europa.eu/fp7/calls). Výzvy jsou obvykle otevřeny po dobu 
3 měsíců, během kterých je třeba návrh projektu elektronicky podat. Aby byl návrh projektu pod-
stoupen k hodnocení panelem expertů, musí být nejprve shledán Komisí způsobilým – tj. splnit ur-
čité předem stanovené podmínky (termín uzávěrky, počet účastníků, kompletnost projektu, apod.). 
Následná evaluace pak probíhá dle daných kritérií (vědecká a/nebo technologická excelence, 
implementace projektu, jeho dopad). 

7. RP se skládá ze 4 specifických programů:
Spolupráce, Myšlenky, Lidé a Kapacity 
a dále pak pátého specifického programu jaderného výzkumu.
• Spolupráce (Cooperation) (rozpočet 32 mld. EUR)
 Program Spolupráce se skládá z 10 tematických priorit 
 a dalších horizontálních aktivit.
• Myšlenky (Ideas) (rozpočet 7 mld. €)
 Program Myšlenky se snaží podporovat základní výzkum. 
 Témata projektů si v tomto případě volí výzkumníci sami, 
 bez ohledu na oborové vymezení či tematické priority 7. RP.
• Lidé (People) (rozpočet 4 mld. €)
 Cílem programu Lidé je podpořit vědce jednotlivce v cestě 
 za výzkumnou kariérou, a to od těch, kteří jsou teprve 
 na začátku vlastní vědecké kariéry, až po ty, kteří jsou na jejím vrcholu. 
• Kapacity (Capacities) (rozpočet 4 mld. €)
 Podpora výzkumných infrastruktur, malých a středních podniků, 
 výzkumu a vývoje v regionech a mezinárodní spolupráce 
 jsou hlavní náplní specifického programu Kapacity.

Národní kontaktní organizace pro 7. RP:
Technologické centrum AV ČR 
Rozvojová 135
165 02 Praha 6
tel.: 234 006 100
e-mail: techno@tc.cz 
web: www.tc.cz, www.fp7.cz 

Regionální kontaktní organizace pro rámcové programy EU Severozápadní Čechy 2003 
- 2007 neboli „RKO Most“. jehož cílem je zprostředkovávat informace o tzv. rámcových progra-
mech EU na podporu výzkumu a vývoje a zajišťovat potřebnou poradenskou činnost při přípravě 
a podání projektů do těchto programů. 

RKO Most pro  7.Rámcový program 2007 - 2013
O náplň projektu se společně stará konsorcium těchto partnerů: 
• Vysoká škola finanční a správní o.p.s. 
• Asistenční centrum, a.s. 
• Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. 

7. rámcový program EU pro výzkum
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Cíl programu
Cílem programu eContentPlus je, aby se digitální obsah v Evropě stal dostupnějším, použitelnějším 
a využitelnějším a aby se ulehčila tvorba a šíření informací v oblastech veřejného zájmu na úrovni 
Společenství.

Podporované oblasti
Zeměpisné informace (Geografické informační systémy - GIS)
Vzdělávací obsah
Digitální knihovny

Výše finanční podpory Společenství
Pro letošní výzvu je k dispozici celkem 42,5 mil. € s tím, že tyto prostředky nejsou alokovány 
dle jednotlivých zemí, jako je tomu u strukturálních fondů.

Výše finanční podpory Společenství je závislá na typu projektu a pohybuje se od 50 do 100 % 
dle jednotlivých typů projektů (Tématické projekty, Tématické sítě a Sítě pro osvědčené metody). 
Jednotlivé typy projektů se liší nejen finanční spoluúčastí EU, ale i započitatelnými náklady, na které 
je možné získat spolufinancování.

Základní podmínky pro předložení projektu
Hlavní podmínkou pro předložení projektu je zapojení několika evropských států, které díky vzá-
jemné spolupráci vytváří tzv. evropskou přidanou hodnotu. Předkládané projekty musí  využívat 
již existující digitální obsah, to znamená, že z  poskytnutých finančních prostředků není možné 
financovat digitalizaci obsahu. Projekty se rovněž nesmí zaměřovat na vědu a vývoj.

Příklady subjektů, které mohou být žadateli
Členy konsorcia, které daný projekt předkládá, mohou být organizace státní správy 
i samosprávy, neziskové organizace i podnikatelské subjekty.

Uzávěrka výzev pro rok 2008
12. června 2008, 17:00 hodin

Kde mohu získat další informace
Ministerstvo vnitra – Národní kontaktní bod pro eContentPlus
Ing. Jelizaveta Stelibská
jelizaveta.stelibska@mvcr.cz
Tel: 974 817 533

Další informace je možné získat na stránkách Evropské komise http://ec.europa.eu/econtentplus 
a internetových stránkách Ministerstva vnitra (http://www.mvcr.cz/rs_atlantic/project/article.
php?id=90314) 

Komunitární program eContentPlus
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Jaké projekty mohou být z programu financovány?
V následujícím seznamu uvádíme přehled projektů, 
jejichž předkladatelé hledají partnery v České republice:

@jami  
Cílem slovinského projektu je usnadnit využití existujících výukových materiálů a obsahu gene-
rovaného samotnými uživateli v reálném kontextu a dále usnadnit uživatelům nalezení 
digitálního výukového obsahu, který odpovídá jejich výukovým potřebám. Výsledkem projektu 
bude shromáždění výukového obsahu v digitální podobě na jednom místě, vytvoření interaktivní 
webové stránky umožňující novou podobu turistické prezentace nejrůznějších lokalit či památek 
v jednotlivých státech.

Elektronický portál pro technické vzdělávání  
cílem projektu je zhodnotit a porovnat středoškolské vzdělávací plány technických oborů v  jednot-
livých zemích a následně vybrat vhodné materiály vlastněné technickými muzei (případně obdob-
nými institucemi), které by byly využitelné ve vzdělávání. V rámci projektu se předpokládá vytvoření 
portálu poskytujícího přístup k jednotlivým zdrojům (technické výklady, příklady laboratorních akti-
vit, video-obsah, rozhovory...) a jejich propojení s národními vzdělávacími plány. Jako partnery hle-
dá předkladatel projektu především: školy, univerzity a výzkumná centra a dále pak muzea, archivy 
či televizní společnosti. Vítáni jsou rovněž zaměstnavatelé z dané oblasti či asociace zaměstnanců.

Model spolupráce při sběru, šíření a využívání eLearningových materiálů k OSS  
finská Univerzita Tampere hledá partnery do projektu, jehož cílem je vytvoření sítě partnerů 
pro podporu výuky využívání a výhod open-source technologií ve vyšším vzdělávání. Koordiná-
tor hledá partnery typu organizací propagujících open-source technologie, firem obchodujících 
s OSS, firem zaměřených na poskytování výukových služeb, školy aj.

Evropská digitální databáze služeb sociálního a zdravotního zabezpečení  
projekt navržený Univerzitou Tampere má za cíl přidat do Evropské digitální knihovny obsah tý-
kající se služeb sociálního a zdravotního zabezpečení. Cílem je zejména zpřístupnit tyto informa-
ce široké veřejnosti na celoevropské úrovni a dále podpořit migraci pracovních sil v EU. Hledá 
se partner se znalostmi a přístupem k národním informačním zdrojům o systémech služeb zdra-
votního a sociálního zabezpečení, vítané jsou znalosti knihovnických a informačních systémů.

Slovanské středověké kulturní dědictví  
bulharská softwarová společnost SoftLib, vyvíjející elektronické databáze pro kulturní instituce hledá 
partnery pro projekt Slavonic medieval cultural heritage in Europe. Cílem projektu je zpřístupnění bib-
liografické databáze dokumentů týkajících se studií cyrilo-metodějských tradic ve slovanských a zá-
padoevropských zemích prostřednictvím internetu. V rámci projektu bude vytvořen internetový portál 
poskytující kompletní přehled relevantních informačních zdrojů. Partnerem se mohou stát instituce zabý-
vající se oblastí slovanského středověkého kulturního dědictví a cyrilo-metodějskými tradicemi v Evropě.

Komunitární program eContentPlus
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Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace (CIP) je zaměřen na podporu inovací včetně 
ekoinovací, podnikání, informačních a komunikačních technologií a energetiky - 60 % rozpočtu 
je určeno malým a středním podnikům.

Jedná se o komunitární program, a proto je administrace celého programu i jednotlivých výzev 
k podávání projektů zajišťována Evropskou komisí, resp. implementační agenturou EACI.

Cílem Programu je poskytovat koherentní a koordinovaný rámec pro finanční podporu aktivit 
Společenství v oblasti podnikání, inovací, informačních a komunikačních technologií a energetiky, 
včetně podpory otevřené metody koordinace mezi členskými státy.

CIP sdružuje několik dříve fungujících programů zaměřených na podporu konkurenceschop-
nosti evropské ekonomiky (např. MAP, ETAP, LIFE, MODINIS) v novém programovacím období 
2007—2013. Rozpočet programu na celé programovací období činí 3,622 mld. EUR. Program 
je zaměřen především na podporu malých a středních podniků, kterým je určeno 60 % celkového 
rozpočtu. Část rozpočtu je také vyčleněna na ekoinovace.

CIP je společným rámcem pro 3 specifické podprogramy — Program podnikání a inovace, Program 
podpory politiky ICT a Program inteligentní energie pro Evropu. Jejich propojením dojde ke sní-
žení administrativních nákladů řízení, zlepšení koordinace a budou plně využity synergické efekty 
programů, mimo jiné formou horizontálních nástrojů napříč jednotlivými podprogramy (např. síťové 
propojení euroinfocenter).

1) Program pro podnikání a inovace se zaměřuje zejména na podporu inovativních malých 
a středních podniků. Nejobjemnější aktivitou tohoto programu jsou nové finanční nástroje zajišťova-
né Evropským investičním fondem (EIF) — rizikový kapitál pro vysoce inovativní podniky, mikropůjč-
ky a záruky na půjčky pro MSP. 
Další významný projekt se zaměřuje na poskytování podpůrných služeb podnikům. Tím se myslí 
zejména informování o možnostech financování a o CIP obecně, pomoc při transferu technologií, 
podpora rozvoje inovací a přeshraničních aktivit MSP a jejich účasti v 7. rámcovém programu 
výzkumu a vývoje. 
Ostatní aktivity programu zahrnují zpracování studií a analýz, rozvoj a koordinace politik aktivity 
Pro Inno, Europe Innova, pořádání Konference k Chartě MSP či jiných networkingových akcí. Pod-
porovány budou i projekty tržní replikace (zejm. v oblasti ekoinovací) a snižování administrativní 
zátěže.

2) Program podpory politiky ICT podporuje vyšší využití informačních a komunikačních technologií 
občany, státní správou i podniky v rámci iniciativy i2010. Konkrétní aktivity směřují k a) vytvoření 
jednotného evropského informačního prostoru a vnitřního trhu informačních produktů a služeb; 
b) stimulaci inovací prostřednictvím rozšiřování a investování do ICT; c) otevřenou informační společ-
nost s větší účinností a efektivními službami v oblasti veřejného zájmu a zvyšování kvality života. 

3) Program Inteligentní energie pro Evropu obsahuje tři priority, kterými jsou a) zvyšování energe-
tické účinnosti a racionální užití zdrojů energie; b) zvyšování investic členských států do nových 
a obnovitelných zdrojů energie a energetické diverzifikace; c) zlepšování energetické účinnosti 
a použití nových a obnovitelných zdrojů v dopravě. Konkrétní aktivity se týkají např. překonávání 
překážek mezi úspěšnou demonstrací nové technologie a jejím uvedením na trh, snižování finanč-
ního rizika při zavádění nové technologie, vzdělávacích aktivit směřujících ke změně chování spo-
třebitelů a výměna zkušeností. 

Relevantní odkazy:
• Rozhodnutí č. 1639/2006/EC Evropského parlamentu a Rady ze dne 24. 10. 2006, 
které ustanovuje Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (2007 - 2013) 
OJ L 310/15, 09.11.2006 
• Návrh Evropské komise k CIP - COM(2005) 121 final ze dne 06.04.2005 
• Pracovní materiál Komise – hodnocení dopadu SEC(2005) 433 of 06.04.2005 

Komunitární program CIP – Rámcový program Konkurenceshopnost a inovace
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Partneři Veletrhu komunitárních programů

Zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu http://brusselsoffice.kr-ustecky.eu/
Eurocentrum Ústí nad Labem http://www.euroskop.cz/eurocentrum.ul
Regionální rozvojová agentura ÚK http://www.rra.cz
Krajská hospodářská komora ÚK http://www.khk-usti.cz/
Asistenční centrum, a.s. http://www.asistencnicentrum.cz
CEBRE – Czech Business Representation http://www.cebre.cz

Vybrané komunitární programy

Evropa pro občany http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
Kultura 2007 http://www.programculture.cz 
Progress http://www.mpsv.cz/cs/3452
Life+ http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/life
Daphne http://www.daphne-toolkit.org
Celoživotní učení http://www.naep.cz
Mládež v akci http://www.mladezvakci.cz
7. Rámcový program pro vývoj a výzkum http://www.fp7.cz
eContentPlus http://ec.europa.eu/econtentplus
CIP – Rámcový program 
pro konkurenceschopnost a inovace http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/cip/

Marco Polo http://www.dnoviny.cz/Kombinovana-doprava/Program-Marco-Polo3056/
Forest Focus http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l28125.htm
Media 2007 http://ec.europa.eu/information_society/media/overview/2007/index_en.htm
Safer Internet Plus http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l24190b.htm
Public Health http://ec.europa.eu/health/ph_programme/programme_en.htm
Euromed Heritage IV http://www.euromedheritage.net/
i2010 http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm

Instituce Evropské unie

Evropská komise http://ec.europa.eu/index_cs.htm
Evropský parlament http://www.evropsky-parlament.cz/
Rada EU – předsednictví http://www.eu2008.si/en/?
Výbor regionů http://europa.eu/institutions/consultative/cor/index_cs.htm
Evropský hospodářský a sociální výbor http://www.eesc.europa.eu/index_en.asp

Knihkupectví EU http://bookshop.europa.eu/eGetRecords?Template=Test_EUB/en_index
Zpravodaj EU http://europa.eu/bulletin/cs/welcome.htm

Užitečné odkazy 
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