KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY
Komunitární programy jsou nástrojem Evropské unie, které jsou financovány přímo
z rozpočtu EU. Jsou spravovány Evropskou komisí nebo specializovanými výkonnými
agenturami. U některých programů jsou gestorem národní agentury.
Programy jsou vždy víceleté a poskytují pouze neinvestiční podporu. Je nutné, aby žadatelé
použili peníze na konkrétní, a v projektu předem uvedené, účely. Mezi nejvýznamnější
programy v období 2014–2020 se řadí: Erasmus+ a program pro vědu, výzkum, inovace
Horizont 2020, program LIFE s navýšeným rozpočtem, Kreativní Evropa nebo Nástroj pro
propojení Evropy.
Financování
EU na vybrané projekty přispívá v rozmezí 40–75 % (výjimečně až 100 %).
Peníze jsou poskytovány pro konkrétní programy, nikoli pro členské státy (jako v případě
strukturálních fondů.)
Jednotná pravidla pro přidělování finančních prostředků a organizaci výběrových řízení
nejsou stanovena. K jednotlivým programům se vypisují výzvy k předkládání projektů, které
se zveřejňují i na webových stránkách jednotlivých komunitárních programů.
Nutnou podmínkou (u většiny KoP) pro získání podpory je vytvoření partnerství mezi
několika subjekty z různých států. Přednost při výběru mají také projekty, které mají
celoevropské zaměření.
O finanční podpoře rozhoduje podle předem známých kritérií odborná komise.
Příjemci finančních prostředků
- veřejné i soukromé subjekty z celé EU
- část prostředků také pro subjekty ze třetích zemí mimo EU
Oblasti, ve kterých lze získat finanční prostředky na dané aktivity:
Výzkum, vývoj a inovace: Horizont 2020
Vzdělávání: Erasmus +
Vnitřní trh: Nástroj pro propojení Evropy (CEF), FISCALIS 2020, CUSTOMS 2020
Životní prostředí: LIFE
Podnikání: COSME
Kultura: Kreativní Evropa
Justice a vnitro: Práva a občanství, Soudnictví (Justice), Evropa pro občany, HERCULE III,
PERICLES 2020
Sociální politika: Zaměstnanost a sociální inovace (EaSI)
Zdraví: Zdraví pro růst

Na stránkách Evropské komise v sekci veřejné zakázky a financování, lze nalézt informace o
jednotlivých tendrech a grantech v níže uvedených oblastech:
ZEMĚDĚLSTVÍ, RYBOLOV, POTRAVINY








Životní podmínky zvířat
Akvakultura
CAP
CFP
Rostliny
Rozvoj venkova







Konkurenceschopnost
Podnik a průmysl
Volný pohyb na trhu
Jednotný trh
Střední a malé podniky

BUSINESS

KULTURA, VZDĚLÁVÁNÍ, MLÁDĚŽ





Kultura
Vzdělávání a trainee
Mládež

EKONOMIKA, FINANCE, DANĚ









Rozpočet
Soutěž
Clo
Hospodářství
Boj proti podvodům
Finanční služby
Daně

ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ PRÁVA




Zaměstnanost
Zaměstnanost, sociální záležitosti a začlenění

ENERGIE A PŘÍRODNÍ ZDROJE





Klima
Energie
Intelligent energy

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, SPOTŘEBITELÉ A ZDRAVÍ








Spotřebitelé
Životní prostředí
Zdraví
Maritime policy
Udržitelný rozvoj

VNĚJŠÍ VZTAHY A ZAHRANIČNÍ ZÁLEŽITOSTI








Společná bezpečnostní zahraniční politika
Rozvoj a spolupráce
Rozšířování EU
Zahraniční obchod
Zahraniční politiky
Humanitární pomoc

SPRAVEDLNOST, VNITŘNÍ VĚCI A PRÁVA OBČANŮ





Státní příslušnost
Imigrace
Spravedlnost

REGIONY A MÍSTNÍ ROZVOJ



Regionální politika

VĚDA A TECHNOLOGIE









Audiovizuální služby
Digitalizace
ICT výzkum
Tlumočení
Media
Výzkum
Výzkum – CORDIS




Turismus
Doprava

DOPRAVA A CESTOVÁNÍ

OSTATNÍ








Komunikace
Lidské zdroje a bezpečnost
Infrastruktura a logistika v Bruselu
Infrastruktura a logistika v Lucemburku
Statistiky
Překladatelství

