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1. ÚVOD
Tento manuál si kladie za cieľ poskytnúť užitočné informácie a výber programov
spravovaných Európskou komisiou tak, že čitateľ by mal byť schopný identifikovať
najdôležitejšie aspekty pre rozvoj daného zámeru projektu.
Tím stojaci za projektom STEP4All vybral najdôležitejšie informácie, ktoré sú
nevyhnutné pre spoľahlivú orientáciu v oblasti európskych programov 2014-2020
a systémov ich financovania. Zároveň tento Krátky manuál 2 je prepojený na Krátky
manuál 1 a manuál 3, ktoré postupne predstavujú Európsku úniu a jej inštitúcie, a
príslušné pokyny pre riadenie projektov EÚ.
Aký je proces prideľovania rozpočtu EÚ? Odkiaľ peniaze pochádzajú? Na čo sa
peniaze vynakladajú? Krátky manuál 2 poskytuje odpovede na tieto a mnohé ďalšie
otázky týkajúce sa fungovania EÚ, ako aj vyčerpávajúce informácie o niektorých z
najpopulárnejších programov riadených Európskou komisiou, resp. agentúrou.
Krátky manuál 2 sa skladá z dvoch samostatných dokumentov:
1. Sprievodca so stručným popisom každého programu, ktorý spravuje Európska
komisia;
2. Príloha, vrátane informačných listov, kde sú všetky akcie, osy, resp. podrogramy a
informácie o oprávnenosti uvedené (“kliknutím na riadok na názov v obsahu môže
byť užívateľ prenesený na príslušnú stranu”). Niektoré programy sú veľmi
komplexné a zahŕňajú veľký počet akcií, preto boli vybrané len niektoré, tie
reprezentatívne, akcie. Okrem toho, ako sa každý rok budú meniť termíny, v
informačných listoch sú uvedené len obdobia roka (napr. "prvý štvrťrok", alebo
napríklad mesiac "spravidla v máji") a uvedený je odkaz na príslušnú webovú stránku
výzvy na predkladanie návrhov.

2. FONDY EÚ A ROZPOČTOVÁ ALOKÁCIA
Široká škála činností EÚ, od konkurencieschopnosti a ochrany životného prostredia,
po colnú politiku, vonkajšie hranice a presadzovanie ľudských práv, sú financované z
rozpočtu EÚ. Rozpočet je formulovaný spoločne Komisiou, Radou a Parlamentom Komisia predloží návrh plánu výdavkov Rade a Parlamentu na posúdenie. Ak je to
potrebné, návrh môže byť zmenený začlením kompromisných zmien. Skutočné
čerpanie však vykonáva Komisia a krajiny EÚ.
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Rozpočet je súčasťou dlhodobého plánu výdavkov EÚ, známeho ako "finančný rámec"
(viacročný finančný rámec). Ide o sedemročný rámec (plán), v súčasnosti beží rámec
pre obdobie rokov 2014-2020, umožňujúci efektívne dlhodobé plánovanie výdavkov
programov EÚ.

2.1 Priama a Nepriama Podpora
2.1.1 Priama podpora
Programy riadené a financované priamo Európskou komisiou (vrátane väčšiny
programov Spoločenstva) sú definované ako "priama podpora". To predstavuje 22% z
celkových finančných prostriedkov. Najčastejšie priame dotácie prídu formou
spolufinancovania (obvykle 50%) a sú hradené Európskou komisiou. Tie sú určené na
uľahčenie realizácie projektov. Čo definuje, ktoré projekty a výdavky sú oprávnené na
spolufinancovanie projektov je špecifický program podpory EÚ a konkrétne výzvy na
predkladanie návrhov projektov. Návrhy na spolufinancovanie musia prejsť prísnym
hodnotením, preto musia byť pripravené dôkladne a doložené všetkými potrebnými
programovými dokumentmi.

2.1.2 Nepriama podpora
Približne 76% finančných prostriedkov je predmetom činnosti národných a
regionálnych orgánov (vrátane väčšiny zo štrukturálnych fondov a
poľnohospodárskej pomoci). Vzhľadom k tomu, správa týchto prostriedkov je
rozdelená medzi vnútroštátne orgány a Európsku komisiu, preto sa to označuje ako
"nepriama podpora".

2.2 Proces Rozpočtovej Alokácie EÚ
Jedným z hlavných pilierov fungovania Európskej únie je vyrovnaný rozpočet. Jeho
hlavným cieľom je zlepšiť život občanov a komunít EÚ pridelením podstatnej časti
finančných prostriedkov regiónom, ktoré to najviac potrebujú a skupinám v
spoločnosti. Okrem toho sa prostriedky investujú do vytvárania pracovných miest a
hospodárskeho rastu v EÚ.
Ročný rozpočet EÚ sa prijíma prostredníctvom jedinečného rozhodovacieho procesu.
Od konca roka 1980 je rozpočtový postup EÚ zriadený v rámci viacročného
finančného rámca, ktorý sa prerokováva Radou, Komisiou a Parlamentom. Každý rok
navrhuje rozpočet Európska komisia pre nasledujúci rok a ten potom pokrýva všetky
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jednotlivé politiky a programy. Rada a Parlament sa musia dohodnúť o ročnom
rozpočte, ak tomu tak nie je, a až kým sa tak nestane, EÚ použije rozpočet z
predchádzajúceho roka. Akonáhle je ročný rozpočet prijatý, Európsky parlament a
Rada EÚ pripravia príslušné plány výdavkov.
Z právneho pohľadu EÚ nemôže spustiť deficit. To často vytvára problémy, pokiaľ ide
o nezaplatené účty z predchádzajúceho roka. Vyjednávači Parlamentu majú ťažkú
úlohu zabezpečiť, aby bol viacročný finančný rámec dostatočne flexibilný, aby sa
dostupné finančné prostriedky optimálne využili. Opäť je to Parlament, ktorý
navrhuje revíziu viacročného finančného rámca výdavkov. Parlament tiež zdôrazňuje,
že všetky výdavky EÚ by mali ísť cez rozpočet.
V nadväznosti rozpočtový postup predpokladá, že akonáhle boli peniaze použité,
musí Komisia podať správu Európskemu parlamentu. Európsky dvor audítorov má
takisto právomoc kontrolovať výdavky. Zvyčajne najviac sporné oblasti výdavkov sú
poľnohospodárstvo a súdržnosť, kde príspevok tvorí asi 75% z celkových výdavkov
EÚ. To je spôsobené faktom, že sú obe zamerané na chudobnejšie regióny EÚ a
administratívne výdavky sú tiež kontroverzná téma.

2.2.1 Odkiaľ sú peniaze?
A. Vlastné zdroje
Približne 99% rozpočtu EÚ je financovaných z vlastných zdrojov EÚ, a tie sú doplnené
ďalšími zdrojmi príjmov. Vlastné zdroje sú povolené najviac 1,23% celkového
hrubého národného dôchodku EÚ (HND). Hlavný princíp, na ktorom je založený
rozpočet EÚ je - výdavky musia byť kryté príjmami. Zabudovaná je tu tiež schéma pre
kompenzáciu niektorých krajín EÚ. Zostávajúce 1% príjmov rozpočtu pochádza z
iných zdrojov príjmov.
Podľa článku 311 Konsolidovaného znenia Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
Európska rada (v spojenectve s mimoriadnym legislatívnym postupom)
jednomyseľne prijíma (po konzultácii a súhlase Európskeho parlamentu)
rozhodnutie, ustanovujúce systém vlastných zdrojov Únie. Ako už bolo povedané,
Rada môže zaviesť nové kategórie vlastných zdrojov alebo zrušiť existujúce (iba so
súhlasom všetkých členských štátov).
EÚ rozlišuje tri druhy zdrojov:
1. Tradičné - najmä clá na dovoz z tretích krajín, poľnohospodárskych dávok,
príspevkov, cukru, a pod.). Tradičné vlastné zdroje sa pripisujú každý mesiac tak, ako
sú zhromažďované. Členské štáty môžu ponechať 25% z čiastok (prostredníctvom
nákladov na výber).

6

2. Vlastné zdroje z dane z pridanej hodnoty (DPH) - základ DPH, ktorý sa má
zdaniť je obmedzený na 50% HND v každej krajine. Toto pravidlo má zabrániť tomu
aby menej prosperujúce krajiny museli platiť neúmerné množstvo (v určitých
krajinách spotreba a potom aj DPH, predstavujú vyššie percento národného
dôchodku). Maximálna miera požiadavky na zdroje DPH je 0,30%.
3. Vlastné zdroje založené na hrubom národnom dôchodku (HND) Štandardné percento je určené každej krajine EÚ. Používa sa na vyrovnanie príjmov a
výdavkov, t.j. financovanie časti rozpočtu, ktorá nepatrí do iných zdrojov príjmov.
Zdroj z HND je založený na použití jednotnej sadzby na súčet HND všetkých členských
štátov.
B. Ostatné príjmy
K iným zdrojom EÚ z príjmov patria dane z platov zamestnancov EÚ, pokuty
uložené spoločnostiam za porušenie zákonov súťaže, bankové úroky, príspevky
tretích krajín na určité programy spoločenstva (napr. výskum), preplácanie
nepoužitých dotácií spoločenstva, úroky z omeškania, platby a zostatky z
predchádzajúcich rokov a ďalšie.

2.2.2 Na čo sa môžu použiť peniaze?
EÚ je významným svetovým hráčom a má určité povinnosti v zahraničí. Medzi týmito
povinnosťami sú podpora hospodárskeho a sociálneho rozvoja, udržiavanie mieru a
pomoc obetiam katastrof a konfliktov. To znamená, že rozpočet sa nečerpe výhradne
v Európe.
Pokiaľ ide o "domáce" použitie, patrí tu: stimulácia podnikania, ochrana životného
prostredia, zlepšenie kvality života vidieckeho a regionálneho rozvoja, inovácie a
tvorba pracovných miest, vzdelávanie ľudí pre nové zručnosti, stavebníctvo
(stavebná infraštruktúra), podpora kultúrnej rozmanitosti a vzdelávacích výmen,
poskytovanie pomoci pri mimoriadnych udalostiach a mnoho ďalších.
Podľa Europa.eu (oficiálne webové stránky EÚ, ktoré riadi komunikačné oddelenie
Európskej komisie v mene inštitúcií EÚ), sú Top 3 v oblasti výdavkov za rok 2013:
•

46,8% ide na posilnenie konkurencieschopnosti EÚ a rozvoj
chudobnejších krajín EÚ / regiónov (súdržnosti);

•

29,1% pripadá na výdavky súvisiace s trhom a na priame podpory,
zabezpečenie dodávok bezpečných potravín za rozumné ceny a zabezpečiť,
aby poľnohospodári boli spokojní so spravodlivým príjmom výmenou za
zachovanie životného prostredia;
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•

10.7% je alokovaných na rozvoj vidieka, životné prostredie a rybolov.

Medzi najviac prospešné oblasti sú: R & D, biotechnológie, informačné technológie,
nanotechnológie a kozmický výskum. V roku 2013 bol ročný rozpočet 150,9 miliárd
EUR (čo je len 1% z ročného bohatstva vytvoreného v krajinách EÚ).

2.2.3 Viacročný finančný rámec
Všeobecne možno povedať, že viacročný finančný rámec (VFR) určuje maximálne
výdavky EÚ v určitom časovom období. Jeho cieľom je stanoviť maximálne sumy
(známe tiež ako "stropy") pre každú všeobecnú kategóriu výdavkov (tiež známy ako
"záhlavie, hlavička, kapitola" pre jasne určené časové obdobie). Rámec je vytvorený
na dobu najmenej 5 rokov. Jeho hlavným cieľom je, aby sa zabezpečilo, že výdavky EÚ
sa vyvíjajú riadnym spôsobom a čo je najdôležitejšie, v rámci limitu vlastných zdrojov
EÚ.
Existujú dva typy súm:
a) záväzky, vyplácanie finančných prostriedkov na konkrétne iniciatívy;
b) platby, ktoré sú v období do rozpočtu očakávané.
Sú tam tiež dva typy výdavkových stropov:
a) jeden strop pre každú kapitolu;
b) celkový strop pre všetky kapitoly.
Viacročný finančný rámec výdavkov je plán výdavkov, ktorý prevádza priority EÚ do
finančných podmienok. Nie je to rozpočet na sedem rokov, ale je základom pre ročné
rozpočtovanie. Stanovuje maximálne ročné sumy, ktoré EÚ môže minúť v rôznych
politických oblastiach. Poskytuje politický a rovnako aj ako rozpočtový rámec v
prospech viac ako 500 miliónov Európanov. Súčasné obdobie VFR sa začalo v roku
2014 a skončí v roku 2020.
Rada sa dohodla na strope 959.988 miliárd € vo viacročnom finančnom rámci MFF
2014-2020, pre 5 kapitol (headings):
• Inteligentný a inkluzívny rast: 47%
• Udržateľný rast – prírodné zdroje: 39%
• Globálna Európa: 6%
• Administrácia: 6%
• Bezpečnosť a občianstvo: 2%
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Nový záväzkový strop činí 1,00% hrubého národného dôchodku EÚ (HND) v
porovnaní s 1,12% pre VFR na obdobie 2007-2013
Nový strop pre platby odpovedajú 0,95% HND EÚ v porovnaní s 1,06% pre obdobie
2007-2013.
Obr. č. 1 Porovnanie viacročného finančného rámca 2007-13 s 2014-20 je nižšie:
Fig.1

Zdroj: Rada Európskej únie, Tlačová správa, December 2013
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/139831.pdf
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3. HLAVNÉ PROGRAMY
3.1 Program LIFE
Program LIFE je finančný mechanizmus EÚ pre životné prostredie a opatrenia v
oblasti klímy. LIFE začal v roku 1992 a sú tam 4 ukončené etapy programu (LIFE I:
1992-1995, LIFE II: 1996-1999, LIFE III: 2000-2006 a LIFE +: 2007-2013). Nová fáza
programu LIFE pre obdobie 2014 - 2017 sa nazýva LIFE viacročný pracovný
program.
VŠEOBECNÉ CIELE
LIFE sa zameriava na podporu realizácie, aktualizáciu a rozvoj politiky a právnych
predpisov EÚ v oblasti životného prostredia prostredníctvom projektov
spolufinancovania, ktoré požadujú nové techniky alebo metódy, alebo hodnotia a šíria
nové opatrenia, metodiky alebo koncepcie s európskou pridanou hodnotou.
Program LIFE má nasledujúce štyri ciele:
A. Prispieť k vyššej efektívnosti zdrojov, hospodárstvo s nízkym obsahom uhlíka
a odolné voči zmene klímy, k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia a na
zastavenie a návrat straty biodiverzity;
B. Zlepšenie rozvoja a vykonávania politiky a právnych predpisov Únie v oblasti
životného prostredia a klímy, podporovať integráciu a začleňovanie cieľov v
oblasti životného prostredia a klímy do ostatných politík Únie a praxe
verejného a súkromného sektora;
C. Podpora lepšej správy životného prostredia a klímy, vrátane lepšieho
zapojenia občianskej spoločnosti, mimovládnych organizácií a miestnych
aktérov;
D. Podpora vykonávania siedmeho akčného programu pre životné prostredie.
LIFE program pozostáva z nasledujúcich 2 podprogramov:
1. Podprogram pre životné prostredie, ktorý má 3 prioritné oblasti:
• Životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov
• Príroda a biodiverzita
• Správa a riadenie životného prostredia a Informácie
Životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov (špecifické ciele):
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1. Riešenie problémov v oblasti zmien životného prostredia na podporu
politiky a legislatívy pre efektívne využívanie zdrojov vrátane plánu pre
zdrojovo efektívnu Európu;
2. Podpora Integrovaného prístupu k politike a právnym predpisom EÚ v
oblasti životného prostredia, najmä v oblastiach vody, odpadov a ovzdušia;
3. Zlepšenie vedomostnej základne pre oblasť politiky a právnych predpisov v
oblasti životného prostredia;
4 Reakcia na tematické priority a špecifické ciele v Smernici LIFE a témy
projektov v MAWP 2014-2017:
(http://ec.europa.eu/environment/life/about/documents/mawp_annex.pdf)

a. Voda a morské prostredie - voda, záplavy a suchá; Námorné a pobrežné
riadenie; priemysel vody
b. Odpady
c. Účinnosť zdrojov, pôda, lesy, zelená a bezodpadová ekonomika
d. Životné prostredie a zdravie, chemické látky a hluk
e. Kvalita ovzdušia a emisie, mestské životné prostredie
Príroda a biodiverzita (špecifické ciele):
1. Vykonávanie stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020, pokiaľ možno
pilotných a demonštračných projektov
2. Príroda:
a. Zlepšenie stavu ochrany biotopov a druhov, vrátane tých
morských a vtákov
b. Aktivity na podporu siete NATURA 2000
3. Biodiverzita; Udržanie / zlepšenie ekosystémov prostredníctvom zelenej a
modrej infraštruktúry a obnovovanie poškodených ekosystémov
a. Akcie cielené na cudzie invázne druhy
b. Projekty zamerané (neprioritné) na druhy klasifikované ako
ohrozené alebo v európskych červených zoznamoch alebo v
červených zoznamoch IUCN Red
4. Integrované projekty vykonávajúce prioritné akčné rámce.
Správa a riadenie životného prostredia a Informácie (špecifické ciele):
1. Podporovať zvyšovanie povedomia o záležitostiach životného prostredia
2. Komunikačná podpora, riadenie a šírenie informácií
3. Podporovať a prispievať k účinnejšiemu dodržiavaniu a presadzovaniu
právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia

11

4. Podporovať lepšie riadenie životného prostredia, širšieho zapájania sa
zainteresovaných strán, vrátane mimovládnych organizácií, do konzultácií a
lepšie vykonávanie politiky
5. Prioritné oblasti:
a. Aktivity na podporu efektívneho kontrolného procesu, ako aj opatrenia
na podporu ich dodržiavania
b. Podpora mimosúdneho riešenia konfliktov
2. Podprogram pre akciu Klíma, ktorý ma taktiež 3 prioritné oblasti:
• Zmierňovanie zmeny klímy
• Prispôsobenie sa zmenám klímy
• Riadenie klímy a informácie
Zmierňovanie zmeny klímy – Prispôsobovanie sa zmenám klímy (špecifické
ciele):
1. Prispievať k vykonávaniu a rozvoju politiky a právnych predpisov Únie
týkajúcich sa zmierňovania zmeny klímy a prispôsobovania sa, vrátane zmien
vo všetkých oblastiach politiky;
2. Zlepšenie vedomostnej základne pre tvorbu, posudzovanie, monitorovanie,
hodnotenie a vykonávanie efektívneho zmierňovania klimatických zmien a
adaptačných akcií a opatrení a zvýšenie kapacity na uplatňovanie týchto
poznatkov v praxi;
3. Uľahčiť vypracovanie a vykonávanie integrovaných prístupov, napríklad pre
stratégie zmierňovania zmeny klímy a prispôsobovania sa akčných plánov a to
na miestnej, regionálnej alebo na národnej úrovni;
4. Prispievať k rozvoju a demonštrácii inovatívneho zmierňovania klimatických
zmien a prispôsobenie technológií, systémov, metód a nástrojov, ktoré sú
vhodné pre opakovanie, transfer alebo zavedenie do iných regónov.
Riadenie klímy a informácie (špecifické ciele):
1. Podporovať zvyšovanie povedomia o otázkach klímy, vrátane vytvárania
podpory pre verejné a zúčastnené strany podporou tvorby politík Únie v
oblasti klímy, a podporovať vedomosti o trvalo udržateľnom rozvoji;
2. Podporovať komunikáciu, riadenie a šírenie informácií v oblasti klímy a
uľahčovať výmenu poznatkov o úspešných riešeniach a postupoch, vrátane
budovania platforiem spolupráce medzi zúčastnenými stranami;
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3. Podporovať a prispievať k účinnejšiemu dodržiavaniu a presadzovaniu
právnych predpisov Únie týkajúcich sa klímy;
4. Podporovať lepšie riadenie v oblasti klímy širšieho zapájania sa
zainteresovaných strán, vrátane mimovládnych organizácií, do konzultácií a
vykonávania politiky.

INDIKÁTORY
Vykonávanie programu LIFE bude hodnotené podľa nasledujúcich ukazovateľov:
A. Zlepšenie ukazovateľov (parametrov) v oblasti životného prostredia a klímy.
B. Počet pripravených alebo vykonaných zásahov, ktoré realizujú plány, programy a
stratégie v súlade s politikou Únie v oblasti životného prostredia a klímy a právnych
predpisov a počtu zásahov vhodných pre šírenie alebo prenos.
C. Počet zásahov, ktoré dosiahli synergiu s alebo začlenením sa do iných programov
financovaných Úniou.
D. Počet zásahov na zabezpečenie lepšej správy, šírenia informácií a povedomia o
životnom prostredí a záležitostiach klímy.

PODPORA
Typy podpory:
1. Podpora EÚ môže mať nasledujúcu právnu formu:
- Granty
- Verejné zákazky
- Príspevok do finančných nástrojov v súlade s ustanoveniami o finančných
nástrojoch v rámci Nariadenia č. 966/2012 a s prevádzkovými
požiadavkami stanovenými v príslušných aktoch Únie.
- Akékoľvek iné zásahy nevyhnutné na účel dosiahnutia všeobecných cieľov
programu.
2. Komisia vykonáva toto nariadenie v súlade s nariadením č. 966/2012
3. Na základe tohto nariadenia, ktoré predstavuje štátnu pomoc v zmysle článku
107 (1) Zmluvy o fungovaní EÚ by mala byť vykonaná v súlade s príslušnými
pravidlami Únie pre štátnu pomoc.
4. Najmenej 81% rozpočtových prostriedkov v rámci programu LIFE by malo byť
pridelené na projekty podporované prostredníctvom grantov na akcie alebo
finančné nástroje.
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5. Maximálne 30% rozpočtových prostriedkov pridelených na granty na akcie
môžu byť pridelené do integrovaných projektov. Maximálne percento by malo
byť prehodnotené v rámci hodnotenia programu LIFE v polovici obdobia a
upravené legislatívnym návrhom.
Projekty:
Akčné granty môžu financovať nasledujúce projekty:
• Pilot projekty
• Demonštračné projekty
• Projekty dobrej praxe
• Integrované projekty
• Projekty technickej pomoci
• Projekty budovania kapacít
• Prípravné projekty
• Projekty šírenia informácií a povedomia
• Akékoľvek ďalšie projekty nevyhnutné na účel dosiahnutia všeobecných
cieľov programu.
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3.2 Erasmus +
Erasmus + je nový program EÚ v oblasti vyššieho vzdelávania, školského
vzdelávania, odborného vzdelávania, mládeže a športu na roky 2014-2020. Táto
iniciatíva integruje Lifelong Learning Programme (Erasmus, Leonardo da Vinci,
Comenius, Grundtvig), Mládež v akcii a päť programov medzinárodnej spolupráce
(Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edu odkaz a programy pre spoluprácu s
priemyselnými krajinami), ktoré všetky boli realizované v priebehu rokov 2007 a
2013. Celkovým cieľom zjednoteného programu je odstrániť hranice medzi rôznymi
akciami podporou nových myšlienok, získavanie nových aktérov, stimulácia nových
foriem spolupráce, podpory súčinnosti a priebehu vzájomného obohacovania v
rôznych oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže. Takým spôsobom,
Erasmus + predpokladá zvýšenie svojej účinnosti a prispenia k efektívnejšiemu
rozvoju ľudského a sociálneho kapitálu v rámci EÚ.
Všeobecne Erasmus + bude podporovať opatrenia, spoluprácu a nástroje v súlade s
cieľmi stratégie Európa 2020, ET2020 stratégie, Európskej stratégie pre mládež a pre
vonkajšie opatrenia EÚ. Program si kladie za cieľ bojovať proti rastúcej miere
nezamestnanosti a to najmä v segmente mladých ľudí; uľahčiť aktívnu sociálnu
integráciu mladých ľudí; zlepšiť zručnosti a kompetencie na úrovni EÚ; podporiť
vedenie a spoluprácu; posilniť politickú spoluprácu v oblasti športu; preniesť
poznatky a know-how v rôznych odvetviach medzi ostatnými partnerov.
Navyše program kladie osobitný dôraz na nasledujúce témy:
• Rozpoznať a overiť zručnosti a kvalifikácie s cieľom zaistiť ľahšie uznávanie
zručností a kvalifikácií v rámci a naprieč štátnymi hranicami, úspešnú integráciu
na trhu práce a vyššiu mobilitu;
• podporovať otvorený prístup k materiálom, dokumentom a médiám, ktoré sú
vytvorené programom Erasmus +, ktoré sú užitočné pre učenie, vyučovanie,
vzdelávanie a prácu s mládežou;
• Silný medzinárodný rozmer v oblasti vyššieho vzdelávania a mládeže;
• Viacjazyčnosť a snaha podporovať štúdium jazykov a jazykovú rozmanitosť;
• podporovať spravodlivosť a začlenenie uľahčením prístupu znevýhodnených
študentov
Pre obdobie rokov 2014-2020, Erasmus + má celkový rozpočet vo výške 14,774
miliárd eur. Program je riadený nepriamo, čo znamená, že podpora a realizácia na
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národnej úrovni je poskytovaná určenými národnými agentúrami. Nasledujúce kroky
sú naplánované k realizácii:

A) KĽÚČOVÁ AKCIA 1: Mobility jednotlivcov, podpora mobility študentov a
zamestnancov (možnosti pre študentov, učňov, mladých ľudí a dobrovoľníkov,
ale aj pre profesorov, učiteľov, školiteľov, pracovníkov s mládežou, pracovníci
vzdelávacích inštitúcií a organizácií občianskej spoločnosti),
spoločné
magisterské tituly (udelenie plného študijné štipendia Master Student po celom
svete) a Master Student Loan Záruka (úver opierajúci sa o program pre úplné
magisterského štúdia v zahraničí).
B) KĽÚČOVÁ AKCIA 2– Spolupráca pre inovácie a výmenu osvedčených
postupov, podpora nadnárodných strategických partnerstiev (zamerané na
rozvoj iniciatív pre vzdelávanie, odbornej prípravy a mládeže a podpora inovácie,
výmena skúseností a know-how), znalostné aliancie medzi inštitúciami a
podnikmi (na podporu inovácií, podnikania, tvorivosti, zamestnateľnosti, výmeny
poznatkov a vysokých škôl - multidisciplinárne výučby), Sector Skills Aliancia
(projekt a dodávka spoločných osnov odborného vzdelávania, programov a
výučby riešiť medzery v zručnostiach), budovanie kapacít (spolupráca medzi
partnerskými krajinami v oblasti vyššieho vzdelávania a mládeže) a IT podpora
platforiem, ako je eTwinning, Európska platforma pre vzdelávanie dospelých
(EPAL) a Európsky portál pre mládež (on-line služby pre učiteľov, lektorov a
odborníkmi z praxe).
C) KĽÚČOVÁ AKCIA 3– SUPPORT FOR POLICY REFORMS, podporovať znalosti v
oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže (spolupráca s akademickými
sieťami a otvorenými metódami koordinácie v oblasti vzdelávania), perspektívne
iniciatívy, ktorých cieľom stimulovať inovačné politiky, európske politické
nástroje na uľahčenie transparentnosti a uznávania zručností a kvalifikácií,
spolupráca s medzinárodnými organizáciami, ktoré majú vysoko uznávané
odborné znalosti a analytické kapacity a dialóg so zainteresovanými subjektmi,
podpora politiky a propagácie programu s orgánmi verejnej správy, medzi
poskytovateľmi a zúčastnenými stranami.
D) JEAN MONNET AKTIVITY, - podporovať akademické moduly,
centrá
excelentnosti (prehĺbiť výučbu u integračných štúdií EÚ, ako aj vykonávať,
monitorovať a dohliadať na obsahovú oblasť výskumu v EÚ), politickú rozpravu s
akademickým svetom (prostredníctvom sietí a projektov pre inovácie a
efektívnosť), podpora inštitúcií a združení (organizovaním aktivít, ktoré sa
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zaoberajú štúdiami EÚ a otázkami týkajúcich sa EÚ, a zverejňovanie skutočností o
EÚ) a štúdie a konferencie (poskytnúť ich tvorcom politík s novými poznatkami a
konkrétnymi návrhmi prostredníctvom nezávislých vedeckých názorov a
premýšľať o aktuálnych problémoch EÚ).
E) ŠPORT, podpora partnerstva pre spoluprácu (s cieľom podporiť účasť v športe
a na telesnej aktivite, týkajúce sa športového sociálneho začlenenia a rovnakých
príležitostí) a neziskové európske športové podujatia (aj organizovanie školení a
športových aktivít), posilnenie dátovej základne pre tvorbu politík
(prostredníctvom štúdií, zberu údajov, prieskumov, sietí, konferencií a
seminárov), dialóg s príslušnými európskymi zainteresovanými stranami
(ročného športového fóra EÚ) a podporu akcie Šport.
Erasmus + reaches the following target groups: students, trainees, apprentices,
pupils, adult learners, young people, volunteers, professors, teachers, trainers, youth
workers and professionals of organisations active in the fields of education, training,
youth and sport. The projects can be submitted and managed by eligible
organisations, institutions, bodies and/or groups, who represent the participants. The
eligible Programme countries are the EU member states as well as the following non
EU countries: Former Yugoslav Republic of Macedonia, Iceland, Liechtenstein,
Norway, Switzerland and Turkey. The Partner countries, who can take part only in
certain Actions are the Eastern Partnership countries (Armenia, Azerbaijan, Belarus,
Georgia, Moldova, Ukraine), the Southern Mediterranean countries (Algeria, Egypt,
Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Palestine, Syria, Tunisia), the Western
Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo 7 , Montenegro, Serbia) as well as
the Russian Federation.
Erasmus + zasiahne nasledujúce cieľové skupiny: študentov, žiakov, dospelých
študentov, mladých ľudí, dobrovoľníkov, profesorov, učiteľov, koliteľov, pracovníkov
a odborníkov z organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy,
mládeže a mládežníckeho športu. Projekty môžu byť predkladané a riadené
oprávnenými organizáciami, inštitúciami, orgánmi a / alebo skupinami, ktoré
zastupujú účastníkov. Krajiny oprávnené v programe sú členské štáty EÚ, ako aj
nasledujúce krajiny mimo EÚ: Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Island,
Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko a Turecko. Partnerské krajiny, ktoré sa môžu
zúčastniť len niektorých akcií sú krajiny Východného partnerstva (Arménsko,
Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina), krajiny južného
Stredomoria (Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbya, Maroko, Palestína,
Sýria, Tunisko) a krajiny západného Balkánu (Albánsko, Bosna a Hercegovina,
Kosovo, Čierna Hora, Srbsko), ako aj Ruská federácia.
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Doba trvania projektov sa pohybuje 3 do 24 mesiacov. Vo väčšine prípadov je
minimálny počet zúčastnených krajín aspoň dva alebo tri. Systém financovania môže
byť cez jednotkové náklady alebo prostredníctvom časti oprávnených nákladov, na
základe aktuálnej schémy programu. Kritériá na udelenie grantu, s rôznym dôrazom
(váhou) na jednotlivé akcie, zahŕňajú Relevantnosť projektu, kvalitu zostavenia
projektu, postup realizácie projektu a vplyv na propagáciu a šírenie výsledkov a
výstupov. Lehoty predkladania návrhov sa pre každú akciu líšia.

18

3.3 Program GR Justícia
Justícia, základné práva a občianske politiky sú založené na najviac cenených
hodnotách a princípoch európskych občanov, ako je solidarita, demokracia, sloboda,
tolerancia a právny štát.
V dnešnej Európe milióny občanov sú zapojené v cezhraničných situáciách - či už v
súkromnom živote a to prostredníctvom svojej práce, alebo štúdia, alebo ako
spotrebitelia. Vytvorenie generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť odráža nové
príležitosti Lisabonskej zmluvy zlepšiť každodenný život občanov EÚ.
Program GR Justícia ponúka praktické riešenia cezhraničných problémov, aby sa
občania cítili v pohode, mohli jednoducho žiť, cestovať a pracovať v inom členskom
štáte a veriť, že ich práva sú chránené bez ohľadu na to, kde sa to v Európskej únii
stalo.
Poslanie, ktoré je za programom GR Justícia je budovanie európskeho priestoru
spravodlivosti.
V Európe otvorených hraníc stále viac a viac ľudí žije, pracuje a podniká v iných
krajinách EÚ. Európska komisia im chce uľahčiť život budovaním širokej oblasti
spravodlivosti v celej EÚ. Cieľom je ponúknuť praktické riešenia cezhraničných
problémov, aby sa občania cítili v pohode pri pohybe po EÚ a podniky mohli plne
využívať jednotný trh.
Čo to znamená pre európskych občanov?
• Dodržiavanie základných práv EÚ, ako aj členských štátov na vnútroštátnej
úrovni;
• Rovnaké zaobchádzanie na základe pohlavia, rasy, etnického pôvodu,
náboženského vyznania alebo viery, zdravotného postihnutia, veku a sexuálnej
orientácie;
• Ochrana osobných údajov kdekoľvek v EÚ;
• Prístup k spravodlivosti v prípade právnych ťažkostí kdekoľvek v Európskej
únii:
o ochrana a podpora, ak ste obeťou trestného činu
o spravodlivý proces, pokiaľ ste obvinení z trestného činu, uznesenie
o pomoc v občianskych veciach, ako je rozvod, údržba rodiny, majetku a
dedičstva v cezhraničných situáciách
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3.4

Horizont 2020

Horizont 2020 je Európsky program pre výskum a inovácie na obdobie 2014-2020.
Spája do jednotného, súdržného a flexibilného rámca všetky financovania výskumu a
inovácií poskytnutých v predchádzajúcom programovom období 2007-2013
prostredníctvom rámcového programu pre výskum a technologický rozvoj,
konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) a Európsky inštitút pre inovácie a technológie
(EIT). Horizont 2020 poskytuje finančné prostriedky pre každú fázu inovačného
procesu - od základného výskumu až po zavádzanie na trh. Ide o finančný nástroj,
ktorý implementuje inovácie v EÚ.
Štruktúra programu Horizont 2020 pozostáva z 3 priorít alebo pilierov, ktoré sú
implementované prostredníctvom konkrétnych programov a osobitných finančných
príspevkov:
1. Vynikajúca, excelentná veda
2. Vedúce postavenie v priemysle
3. Spoločenské výzvy
Hlavné novinky v programe Horizont 2020 v porovnaní so 7RP sú:
• Nová štruktúra pozostáva z troch pilierov, s jednoduchými pravidlami pre celý
program;
• Zjednodušenie pravidiel účasti, najmä pokiaľ ide o podporenie modelu, kde
všetci účastníci obdržia podobné sadzby financovania v súlade s činnosťami,
ktoré budú vykonávať
• Využitie 3 rokov strategických programov s cieľom stanoviť priority v
pracovných programoch
• Dvojročné pracovné programy
• Výzvou riadený prístup pre formuláciu tém. Tematické texty zahŕňajú definíciu
konkrétnej výzvy, rozsah, ktorý definujú prvky adresované vybranými
projektmi a očakávaný dopad vybraných projektov
• Väčší dôraz na priemysel, inovácie a prepojenie výskumu na rozvinutie, trhové
použitie a dopad
Horizont 2020 bude kombinovať všetko financovanie výskumu a inovácií predtým
poskytované Rámcovým programom pre výskum a technologický rozvoj, na
novátorské činnosti pre konkurencieschopnosť, Rámcovým programom pre inovácie
(CIP) a Európskym inštitútom pre inovácie a technológie (EIT).
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V porovnaní s predchádzajúcimi európskymi programami pre výskum a inovácie
Horizont 2020 zjednodušuje prístup k financovaniu za použitia rovnakého súboru
pravidiel naprieč všetkými tromi piliermi programu Horizont 2020. Model
financovania je jednoduchší ako predtým a rovnaké sadzby sa budú vzťahovať pre
priame a nepriame výdavky a náklady pre všetky typy účastníkov, či sú to výskumné
inštitúcie, podniky, či orgány verejnej správy. Navyše, cieľom je skrátiť obdobie od
zverejnenia výzvy po výber a schválenie projektov, ktoré budú môcť začať (čas do
schválenia grantu) v priemere do 100 dní a uskutočňovať podstatne menej auditov
schválených projektov. Výzvy budú široko definované a všetka administrácia projektu
od podania návrhu až po konečné podávanie správ budú elektronicky spracovávané
a založené na webových aplikáciách (web-based).
Osobitný program je súčasťou legislatívneho balíka, ktorý ustanovuje Horizont 2020.
Definuje vykonávanie programu Horizont 2020. Osobitný program zahŕňa v širšom
zmysle prípady a činnosti, na ktoré sa zamerá v priebehu siedmich rokov program
Horizont 2020. Osobitný program opisuje programy v rámci troch pilierov a aktivít a
cieľov týchto programov. Osobitný program je realizovaný prostredníctvom
dvojročných pracovných programov s vyhlásením výziev na predkladanie návrhov.
Špecifický program zahŕňa aj nástroje, ktoré implementujú rámcový program.
Strategické programy sú novinkou pre Horizont 2020. Dopĺňajú osobitné programy
podľa priorít v obzvlášť dôležitých otázkach a činnostiach, ktoré budú podporované
programom Horizont 2020 po dobu troch rokov. Realizovať sa to bude
prostredníctvom dvojročných pracovných programov. Strategické programy majú za
cieľ zabezpečiť tok a nadväznosť medzi dvojročnými pracovnými programami.
Aktivity a hlavné oblasti zahrnuté do strategických programov získajú relatívne veľkú
časť rozpočtu v priebehu príslušného obdobia. Tri strategické programy mali by byť
pripravené v rámci programu Horizont 2020 (2014-2016, 2016-2018 a 2018-2020).
Je to znázornené v nasledujúcej tabuľke.
Obr. č. 2. Kalendár zavádzania pracovných programov počas Horizont 2020
2014
2015
Strategic Programme

2016

2017

Work Programme 1 (a
orientačné info pre 2016)

Strategic Programme
Work Programme 2 (a
orientačné info pre 2018)

2018

2019

2020

Strategic Programme
Work Programme 3 (a
orientačné info pre 2020)
Work
Programme 4
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HLAVNÉ CIELE
Horizont 2020 sa zameriava na:
• Podpora vedeckej excelentnosti a európskeho výskumného systému;
• Zvýšenie a podpora konkurencieschopnosti a európske vedúce postavenie v
priemysle;
• V reakcii na veľké spoločenské výzvy Európa čelí tým, že pomáha preklenúť
priepasť medzi výskumom a trhom.
Najmä pilier Vynikajúca veda sa zameriava na zvyšovanie úrovne excelentnosti
európskej vedeckej základne a má zabezpečiť stály prúd svetového výskumu na
zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti Európy. Podporuje najlepšie nápady
a najlepšie talenty poskytovaním odbornej prípravy a profesijného rozvoja
príležitostí, rozvoja budúcich a vznikajúcich technológií a výskumných infraštruktúr
EÚ.
Cieľom Vedúce postavenie v priemysle je urobiť z Európy atraktívnejšie miesto pre
investície do výskumu a inovácií tým, že podporuje významné investície do kľúčových
priemyselných technológií, uľahčuje prístup k rizikovému financovaniu pre inovačné
spoločnosti a projekty a poskytuje širokú podporu Únie pre inovácie v malých a
stredných podnikoch.
Pilier Spoločenské výzvy rieši hlavné problémy, ktoré sú zdieľané občanmi v Európe a
inde vo svete a zahŕňa činnosti od výskumu až po trh s novým zameraním na činnosti
súvisiace s inováciami, ako sú pilotné projekty, demonštrácie, testovacie prostredie a
podpora pre zadávanie verejných zákaziek a zavádzanie na trh.
Osobitný program s názvom "Nejadrové priame akcie Spoločného výskumného centra
(JRC)" je služba Európskej komisie in-house veda. Jej poslaním je poskytovať vedeckú
a technickú podporu pre tvorbu politiky EÚ, ktorá pôsobí na rozhraní medzi
výskumom a politikou EÚ a dopĺňa iné výskumy financované programom Horizont
2020. Poskytuje vstup počas celého cyklu tvorby politiky od koncepcie až po
realizáciu a vyhodnotenie.

KONKRÉTNE CIELE
Hlavné zameranie programu Horizont 2020 je posilnenie pozície, postavenia EÚ ako
svetového vodcu v oblasti vedy, a následne pomôcť Európe stať sa viac atraktívnym
územím pre investície do výskumu a inovácií a tak prinášať excelentné výsledky
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výskumu na trh s prínosmi pre občanov ako je dostupná zdravotná starostlivosť,
prechod k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov a nízko uhlíkové hospodárstvo.

Excelentná veda – špecifické ciele:
• Podpora priekopníckeho výskumu prostredníctvom činností Európskej rady
pre výskum (ERC);
• Posilnenie výskumu v budúcich a nových technológiách (FET);
• Posilnenie zručností, odbornej prípravy a profesijného rozvoja
prostredníctvom akcií Marie Curie Sklodovska (“Marie Curie actions”);
• Podpora európskych výskumných infraštruktúr vrátane elektronických
infraštruktúr.
Vedúce postavenie v priemysle – špecifické ciele:
• Rast vytvárania pracovných miest;
• Podpora inovácie - zvýšiť ich uvádzanie na trh;
• Stimulovať súkromné investície do R&I;
• Posilnenie účasti inovatívnych MSP.
Spoločenské výzvy – špecifické ciele:
• Zlepšenie celoživotného zdravia a dobrých životných podmienok;
• Zabezpečenie dostatočného množstva bezpečných, zdravých a kvalitných
potravín a iných bio produktov;
• Prechod na spoľahlivé, cenovo dostupné a udržateľné energetické systémy;
• Dosiahnutie európskeho dopravného systému, ktorý účinne využíva zdroje, je
šetrný k životnému prostrediu, bezpečný a bezproblémový;
• Dosah na efektívne zdroje a vodu, voči zmene klímy odolnej ekonomiky a
spoločnosti, ochranu a trvalo udržateľné riadenie prírodných zdrojov a
ekosystémov, a udržateľných dodávok a využívania surovín;
• Podpora väčšieho pochopenia myšlienky Európy, poskytnutie riešenia a
podpora začlenenia a inovatívnych európskych spoločností.
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PODPORENÉ AKCIE

Excelentná veda podporované akcie:
• Európska rada pre výskum (ERC) poskytuje značné dotácie pre jednotlivých
špičkových výskumných pracovníkov, ktorí pracujú v Európe;
• Budúce a vznikajúce technológie (FET) otvárajú nové oblasti pre výskum a
inovácie;
• Akcia Marie Curie vyvíja výskumné a inovačné schopnosti prostredníctvom
rozvoja odbornej prípravy, mobility a kariéry výskumných pracovníkov;
• Financovanie je k dispozícii aj pre podporu dostupnosti a prepojenia
prioritných výskumných infraštruktúr v celej Európe.
Vedúce postavenie v priemysle podporované akcie:
• Rozvoj výrobných kapacít Kľúčové technológie (KETs) (včítane ICT Nanotechnológie – Pokročilé materiály - Biotechnológia – Pokročilá výroba a
spracovanie – Vesmír);
• Prístup k rizikovému financovaniu (Dlhový nástroj, Kapitálový nástroj a
Zvláštne aspekty implementácie);
• Inovácia u MSP (Začlenenie podpory malých a stredných podnikov a osobitná
podpora).

Spoločenské výzvy - podporované akcie sa zaoberajú:
• Zdravie, demografické zmeny a dobré životné podmienky;
• Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, morský a námorný
výskum a bio-hospodárstvo;
• Bezpečná, čistá a efektívna energia;
• Inteligentné ekologická a integrovaná doprava;
• Inovatívna a bezpečná inkluzívna spoločnosť;
• Opatrenia v oblasti klímy, efektívne využívanie zdrojov a surovín.
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OPRÁVNENÉ KRAJINY:
• 28 EÚ členských krajín;
• Pristupujúce krajiny, kandidátske krajiny a potenciálne kandidátske krajiny v
súlade so všeobecnými zásadami a všeobecnými podmienkami účasti týchto
krajín na programoch Únie stanovených v príslušných rámcových dohodách a
rozhodnutiach Asociačnej alebo v podobných dohodách;
• Tretie krajiny, ktoré spĺňajú tieto kritériá:
1. majú dobré schopnosti v oblasti vedy, technológií a inovácií;
2. majú dobrú históriu účasti v programoch EÚ pre výskum a inovácie;
3. Majú úzke hospodárske a geografické väzby na EÚ.

OPRÁVNENÍ PARTNERI:
Minimálny počet účastníkov na akcii sú najmenej tri nezávislé právne subjekty
založené v rôznych členských štátoch alebo pridružených krajinách. Výnimky, keď iba
jedna právnická osoba so sídlom v členskom štáte alebo pridruženej krajine je
vyžadovaná: ERC, nástroj pre MSP, Program na spolufinancovanie akcií, oprávnené
opatrenia stanovené v pracovných programoch alebo v pracovných plánoch,
podporných akciách, školeniach a akciách mobility.
Oprávnení partneri sú:
• Nezávislí výskumníci;
• Verejné organizácie /subjekty;
• Súkromné organizácie / subjekty.

ROZPOČET:
Celkovo: € 79.401, 83 mil. (bežné ceny); € 70.200.0 mil. (2011 ceny);
Excelentná veda: € 24.441 mil. (bežné ceny);
Vedúce postavenie v priemysle: € 17.015 mi. (bežné ceny);
Spoločenské výzvy: € 29.670 mi. (bežné ceny);
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Obr. č. 3 Horizont 2020 Členenie rozpočtu

EÚ FINANČNÝ PRÍSPEVOK
Pre výskumné a vývojové projekty môže byť podiel príspevku EÚ až do výšky 100%
celkových oprávnených nákladov;
U inovačných projektov až do výšky 70% nákladov, s výnimkou neziskových
právnických osôb, ktoré môžu taktiež dostať až 100% v týchto aktivitách;
Vo všetkých prípadoch nepriame náklady budú hradené paušálne vo výške 25%
priamych nákladov;
Horizont 2020 bude v súlade s predchádzajúcimi rámcovými programami FP6 a FP7,
používať štyri rôzne formy financovania: pomocou grantov, cien, verejného
obstarávania a finančných nástrojov;
Pre každú z týchto foriem financovania je celý rad typov činností financovaných v
programe Horizont 2020.

GRANTY
Typy akcií:
• Výskumné a inovačné akcie: Akcie, ktoré obsahujú predovšetkým činnosti
zamerané na výskum a technologický vývoj s možnými inovačnými aktivitami;
• Inovačné akcie: Akcia úzko prepojená na trhové aktivity ako je vytvorenie
plánov, opatrenia pre konštrukciu nových, zmenených alebo vylepšených
výrobkov, postupov alebo služieb. Môže zahŕňať skúšky, prototypy,
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demonštrovanie, pilotné overovanie, overovanie vo veľkom meradle a trhové
uplatnenie;
• Rýchla cesta pre inovácie (pilot): pilot bude zahájený v roku 2015 a bude
zameraný na uzavreté inovačné akcie s maximálne piatimi partnermi a 3
milióny EUR na projekt s rýchlou dobou udelenia grantu;
• Koordinačné a podporné akcie: akcia, ktorá podporuje sprievodné opatrenia,
ako je normalizácia, šírenie informácií, zvyšovanie povedomia a komunikácie,
vytváranie sietí, koordinácia a podporné služby, politický dialóg a vzájomné
učenie, cvičenie a štúdie;
• Podpora pred-komerčného obstarávania: obstarávanie výskumných a
vývojových služieb zahŕňajúce rizikovo-ziskové zdieľanie za trhových
podmienok a konkurenčný vývoj vo fázach, kde je jasné oddelenie služieb
výskumu a vývoja obstarávaného z rozšírených obchodných objemov
konečných produktov.
• Verejné obstarávanie na inovatívne riešenia: verejné obstarávanie, kde verejní
obstarávatelia pôsobia ako východiskový zákazník pre inovačné výrobky alebo
služby, ktoré nie sú zatiaľ k dispozícii na komerčnej báze vo veľkom meradle.
• MSP nástroj: Pozri sekciu “Ako budú MSP schopní sa zúčastniť programu
Horizont 2020?”
• ERA-NET (Akcia programu COFUND): Podpora členských štátov pre
vytváranie spoločných strategických výskumných cieľov a spoločných výziev
na predloženie výskumných projektov. Národné financovanie s top-up
financovaním z EÚ. Účasť členského štátu je dobrovoľná.
• Spoločný európsky program (Akcia programu COFUND): Spoločné
programové iniciatívy (JPI) sú založené na špeciálnych oblastiach s veľkým
potenciálom pre spoluprácu medzi členskými štátmi. Dobrovoľné
partnerstvo zamerané na integráciu a koordináciu národných výskumných
programov.
• Marie Sklodowska Curie (MSCA) (zahŕňa COFUND akciu): Akcia, ktorá
podporuje mobilitu výskumných pracovníkov v EÚ a pridružených krajín.
• ERC Granty: Podpora základného výskumu. Granty sú priame finančné
príspevky.
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3.5 Horizont 2020 – Energetická efektívnosť
Bezpečná, čistá a efektívna energia je jedným z pracovných programov programu
Horizont 2020. Tento pracovný program obsahuje výzvu na zvýšenie energetickej
účinnosti, ktorá stavia na skúsenostiach z programu Inteligentná energia pre Európu
a zahŕňa celý rad trhových príjmových aktivít. Od roku 2014 typy činností predtým
financované z programu Inteligentná energia pre Európu sú podporované cez
Program Výskum a inovácie.
Definované akcie sú Koordinačné a podporné akcie (CSA), Akcie výskumu a inovácií
(RIA), Inovačné akcie (IA), Asistencia prípravy projektu (PDA), a verejno-súkromné
partnerstvo (PPP).
Medzi oprávnené organizácie patria právnické osoby so sídlom v členských štátoch
Európskej únie, vrátane ich zámorských departementov. Právnicke osoby musia byť
na sebe nezávislé. Minimálny počet organizácií / krajín je 3.
Čiastková výzva EE4 "Stavebné zručnosti", EE19 "Zlepšenie finančnej schopnosti a
atraktivity investícií do udržateľnej energie“, a EE20: Pre celú tému" Asistencia
prípravy projektu" sú výnimky týkajúce sa minimálneho počtu organizácií / krajín. V
týchto prípadoch môžu byť návrhy predložené jedným právnym subjektom.
Doba trvania činností sa líši od 12 do 48 mesiacov, v závislosti od druhu činností.
Výskumy a demonštrácie energeticky účinnejších technológií a riešení získali
primárne zameranie v rámci programu. Činnosti sú zamerané na uľahčenie uvádzania
na trh energetických technológií a služieb, podporu sociálnych inovácií a
odstraňovanie netechnologických bariér. Výzva Energetická efektívnosť pokrýva
nasledujúce oblasti: Budovy a spotrebitelia, vykurovanie a chladenie, priemysel a
produkty a financovanie udržateľnej energie.
Je dôležité zdôrazniť, že čiastkové výzvy sú vykonávané v rámci rôznych akcií. Preto
má typ akcie vplyv na dobu trvania, na dispozičný objem grantu a mieru príspevku EÚ
projektov.
Koordinačné a podporné akcie (The Coordination and Support Actions (CSA))
skladajú sa predovšetkým z doplnkových opatrení, ako je normalizácia, šírenie
informácií, zvyšovanie povedomia a komunikácie, vytváranie sietí, koordinácia alebo
podporné služby, politické dialógy a vzájomné učenia, cvičenia a štúdie. Pre výzvy v
oblasti energetickej účinnosti, koordinačných a podporných akcií sú typom projektov
predtým podporených v rámci programu Európskej únie Inteligentná Energia Európa.
Akcie výskumu a inovácií (The Research and Innovation Actions (RIA))
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sú akcie, ktoré obsahujú výskumné a vývojové činnosti. Jadrom zámerov projektov je
zaviesť nové vedecké a technické znalosti a aby preskúmať ich uskutočniteľnosť,
nové alebo vylepšené technológie, produkty, procesy, služby alebo riešenia. Môže to
zahŕňať základný a aplikovaný výskum, technologický rozvoj a integráciu, testovanie
a overenie na prototype malého rozsahu v laboratóriu alebo v simulovanom
prostredí. Projekty môžu byť obsahovo úzko prepojené, ale obmedzené sú
demonštračné alebo pilotné aktivity, ktorých cieľom je ukázať technickú
uskutočniteľnosť v prevádzkovom prostredí.
Inovačné akcie (The Innovation Actions (IA)) sú akcie pozostávajúce
predovšetkým z činností priamo s cieľom vypracovať plány a zostavy alebo
vytváranie nových, zmenených alebo vylepšených výrobkov, postupov alebo služieb.
Na tento účel môžu zahŕňať prototypy, testovanie, demonštrácie, vzorkovanie,
overovanie produktov vo veľkom meradle a trhové uplatnenie. Projekty môžu
zahŕňať obmedzené výskumné a vývojové činnosti.
Asistencia prípravy projektu (Project Development Assistance (PDA)) Jej cieľom
je preklenúť medzeru medzi plánmi udržateľnej energie a reálnymi investíciami. Táto
akcia podporuje všetky činnosti potrebné na prípravu a mobilizovanie investície do
udržateľných energetických projektov. PDA aktivity môžu zahŕňať štúdie
uskutočniteľnosti, mobilizáciu spoločenstva a šíriteľov, finančné inžinierstvo,
podnikateľské plány, technické špecifikácie a postupy pre zadávanie zákaziek.
Public-Private Partnership (PPP) Táto akcia sa bude snažiť riešiť problémy
spoločne s priemyslom so zameraním na odstraňovanie existujúcich bariér
prostredníctvom zavádzania opatrení na trh. Činnosti zahŕňajú budovanie kapacít,
podpory implementačnej politiky pre udržateľnú energiu, mobilizácie finančných
zdrojov pre udržateľné investície v oblasti energetiky.
Maximálny príspevok EÚ pre Koordinačné a podporné akcie a Akcie Výskumu a
inovácií je 100% a 70% je pre Inovačné opatrenia (s výnimkou neziskových
právnických osôb, kde je 100%).
Všeobecne platí, že kritériá pre zadanie zákazky, pokiaľ ide o rôzne typy akcií sú
veľmi podobné. Všetky akcie musia spĺňať požiadavky týkajúce sa excelentnosti,
účinku a vykonateľnosti. Opatrenia možno rozdeliť do dvoch skupín na základe
kritérií pre zadanie zákazky. Prvá skupina sa skladá z CSA a PDA. Druhá skupina
obsahuje RIA, IA a PPP. V druhej skupine boli stanovené ďalšie požiadavky, pokiaľ ide
o implementáciu. Presné špecifické kritériá možno nájsť v kapitole H všeobecných
príloh Horizont 2020.
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Informácia o jednostupňovom hodnotení bude poskytnutá v rámci maximálne 5
mesiacov od uplynutia lehoty na podanie. Dohody o grantoch majú byť podpísané do
maximálne 3 mesiacov odo dňa informovania úspešných uchádzačov.
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3.6 EUROPEAID (Európska pomoc)
ÚVOD:
Rozvoj a spolupráca - EuropeAid je nové generálne riaditeľstvo (GR) zodpovedné za
tvorbu rozvojových politík EÚ a poskytovanie pomoci prostredníctvom programov a
projektov po celom svete. Teraz zahŕňa 2 bývalé GR Rozvoj a Európska pomoc. S
jednou DG sa zjednoduší komunikácia v oblasti rozvoja tým, že pôsobí ako "one stop
shop" - poskytuje jedno kontaktné miesto pre zainteresované strany v rámci i mimo
EÚ, ktoré sa tým zaoberajú.

MISIA:
Podpora konkrétnych asistenčných akcií v európskom východnom a južnom
susedstve, Europe Aid, má za cieľ ďalej podporovať reformy a demokratické
konsolidácie, posilniť prosperitu, stabilitu a bezpečnosť, projektovať hodnoty a
politiky EÚ v tejto oblasti a prispieť k rozvoju zvláštnych vzťahov EÚ s jej susedmi.
Program Europe Aid je zodpovedný (buď samostatne, alebo spoločne s Európskou
službou pre vonkajšiu činnosť) za viacročné plánovanie nástrojov vonkajšej pomoci.
Europe Aid je tiež zodpovedný za vykonávanie externého nástroja 1 pomoci
Európskej únie, ktorý je financovaný z európskeho rozpočtu a Európskeho
rozvojového fondu. V tomto kontexte to zaručuje vysokú kvalitu a vplyv pomoci,
rýchlu realizáciu projektov a programov a viditeľnosť európskej pomoci.

ÚLOHA:
V rámci Európskej komisie EuropeAid podporuje súdržnosť medzi rozvojovou
politikou Európskej únie a jej ďalšími vnútornými a vonkajšími politikami.
EuropeAid koordinuje dialóg o rozvoji s bilaterálnymi darcami mimo EÚ,
rozvíjajúcimi sa ekonomikami a s medzinárodnými organizáciami s cieľom
prezentovať, na jednej strane, zjednotený európsky postoj a na druhej strane zaistiť,
aby Komisia prispievala k vyjednávaniu na medzinárodných rozvojových fórach.
Okrem toho vstupuje do dialógu o otázkach rozvoja s neštátnymi subjektmi, s ktorými
vymedzuje a uskutočňuje opatrenia spolupráce. EuropeAid uskutočňuje politiku
spolupráce prostredníctvom delegácií EÚ. Za týmto účelom definuje, vytvára a vedie
konanie, dozor, podporné a kontrolné systémy potrebné na zabezpečenie najvyššej
úrovne pravidelnosti, kvality, vplyvu a viditeľnosti pre realizované programy.
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PARTNERI EUROPEAID:
• Občianska spločnosť
Organizácie občianskej spoločnosti (vrátane mimovládnych organizácií) sú
dôležitými partnermi pre rozhodovacie právomoci, pretože najlepšie poznajú potreby
obyvateľov z hľadiska vývoja. V Európe, ako aj v tretích krajinách, EuropeAid využíva
inovatívne prístupy na zlepšenie dialógu s týmito organizáciami. Úloha organizácií
občianskej spoločnosti / neštátnych subjektov rastie od implementujúcich partnerov
k zdieľaniu väčšej zodpovednosti za situáciu znižovania chudoby, pretože rozvojové
krajiny sú vlastníkom svojho vlastného rozvoja.
• Medzinárodné organizácie
- Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)
- Spojené národy
- Svetová banka
- Medzinárodná organizácia pre migráciu
- Štatistiky o spolupráci s medzinárodnými organizáciami
o Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe
o Rada Európy
o Európska banka pre obnovu a rozvoj
o Inter-American Development Bank
o Európska investičná banka
o Medzinárodný menový fond
o Africká rozvojová banka
o Ázijská rozvojová banka
o Africká únia
o Medzinárodný výbor Červeného kríža
o Medzinárodná federácia Červeného kríža a
polmesiaca
o Organizácie amerických štátov
• EÚ inštitúcie
- Rada Európskej únie
- Európsky parlament (EP)
- Európsky dvor audítorov

Červeného

HLAVNÉ AKTIVITY
Rozvoj a spolupráca EuropeAid je zodpovedná za vytváranie európskej rozvojovej
politiky a poskytovanie pomoci po celom svete. EuropeAid poskytuje pomoc
prostredníctvom súboru finančných nástrojov so zameraním na zabezpečenie kvality
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pomoci EÚ a jej účinnosti. Ako aktívny a proaktívny hráč na poli vývoja podporuje
dobrú správu vecí verejných, ľudský a hospodársky rozvoj a rieši univerzálne témy,
ako je boj proti hladu a zachovanie prírodných zdrojov.

Vytváranie rozvojovej politiky EÚ:
• Rozvojové politiky
• Európsky konsenzus o rozvoji (zníženie chudoby, rozvoj založený na
demokratických hodnotách Európy, rozvojové krajiny sú predovšetkým
zodpovedné za ich vlastný rozvoj)
• Súdržnosť politík rozvoja
• Intervenčné oblasti
• Prierezové témy
Správa vecí verejných a ľudské práva:
• Vláda
• Ľudské práva a demokracia
• Občianska spoločnosť a miestne orgány
• Bezpečnosť a konflikt
• Migrácia a azyl
Ľudský rozvoj:
• Rodová rovnosť
• Deti a mladí ľudia
• Zdravie
• Vzdelávanie
• Kultúra
Potraviny a prírodné zdroje:
• Boj proti hladu
• Životné prostredie
•

Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Hospodárstvo a obchod:
• Zamestnanosť a sociálna ochrana
• Ekonomická podpora
• Infraštruktúra a doprava
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OPERAČNÉ ÚZEMIE
EuropeAid realizuje programy a projekty po celom svete a všade tam, kde je potreba
pomôcť. Podpora a pomoc sa prispôsobujú regiónu alebo krajine. Programy s
globálnym dosahom umožňujú EÚ, aby poskytli podobnú podporu krajinám, ktoré
čelia podobným problémom. EuropeAid preto pracuje v nasledujúcich oblastiach /
regiónoch na základe multi-country a regionálneho rozvoja, spolupráce medzi
krajinami, medziregionálnej spolupráce, cezhraničnej spolupráce a ďalších priorít po
celom svete.
•
•
•
•
•
•

Africa, Caribbean and Pacific
Asia and Central Asia
Latin America
Gulf Region
EU Neighbourhood and Russia
Worldwide Programmes
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3.7 Program pre zamestnanosť a sociálnu inováciu
ÚLOHA PROGRAMU
Program Zamestnanosť a sociálna inovácia (EaSI) je nástrojom financovania na
európskej úrovni, ktorý riadi priamo Európska komisia na podporu zamestnanosti,
sociálnej politiky a mobility pracovných síl v rámci EÚ. Financovanie EaSI sa používa
na testovanie myšlienok na reformu zdola, hodnotí ich a potom predstavuje tie
najlepšie v jednotlivých členských štátoch. Pojem sociálna inovácia, ktorá má osobitné
zameranie na mládež, je v centre programu EaSI. Program bude poskytovať 10 - 14
mil. € ročne pre sociálne inovačné aktivity.

ZÁKLADNÝ DOKUMENT
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1296/2013 z 11.
decembra 2013 o programe Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej
inovácie (EaSI), ktorým sa mení rozhodnutie č. 283/2010/EÚ a ktorým sa zriaďuje
európsky nástroj mikrofinancovania Progress v oblasti zamestnanosti a sociálneho
začleňovania.
Prioritné osy
Od januára 2014 tento program tvoria tri osi EaSI, ktoré podporujú:
•

Modernizácia zamestnanosti a sociálnych politík s osou PROGRESS (61% z
celkového rozpočtu);

os Progress, ktorou sa podporuje vývoj, vykonávanie, monitorovanie a hodnotenie
nástrojov a politík Únie uvedených v článku 1 a príslušného práva Únie, a ktorou sa
podporuje tvorba politík, sociálne inovácie a sociálny pokrok založené na poznatkoch,
a to v spolupráci so sociálnymi partnermi, organizáciami občianskej spoločnosti a
verejnými a súkromnými subjektmi;
•

Pracovná mobilita – os EURES (18% celkového rozpočtu);

os EURES, ktorou sa podporujú činnosti vykonávané v rámci siete EURES, t. j.
špecializované služby zriadené štátmi EHP a Švajčiarskou konfederáciou, spolu so
sociálnymi partnermi, ďalšími poskytovateľmi služieb v oblasti zamestnanosti a s
inými zainteresovanými stranami s cieľom rozvinúť výmenu informácií a ich šírenie a
ďalšie formy spolupráce, ako sú cezhraničné partnerstvá, na podporu dobrovoľnej
geografickej mobility pracovníkov na spravodlivom základe a na prispievanie k
vysokej úrovni kvalitných a udržateľných pracovných miest;
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•

Prístup k mikrofinancovaniu a sociálnemu podnikaniu cez os Mikrofinancovanie a sociálne podnikanie (21% of the total budget);

os Mikrofinancovanie a sociálne podnikanie, ktorá zvyšuje prístup k finančným
prostriedkom a dostupnosť finančných prostriedkov pre právnické a fyzické osoby
podľa článku 26.
CIELE:
•

•

•

•

•

posilniť zmysel pre zodpovednosť medzi tvorcami politík na všetkých
úrovniach a prijať konkrétne, koordinované a inovačné opatrenia na úrovni
Únie a členských štátov a to v úzkej spolupráci so sociálnymi partnermi, ako aj
s organizáciami občianskej spoločnosti a verejnými a súkromnými subjektmi;
podporovať tvorbu vhodných, dostupných a účinných systémov sociálnej
ochrany a pracovných trhov a napomáhať reforme politiky najmä
propagovaním dôstojnej práce a dôstojných pracovných podmienok, kultúry,
prevencie v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci, zdravšej rovnováhy medzi
pracovným a súkromným životom a dobrej správy sociálnych cieľov vrátane
konvergencie, ako aj vzájomného učenia a sociálnej inovácie;
zabezpečovať účinné uplatňovanie práva Únie v oblastiach uvedených v
článku 1 a v prípade potreby prispieť k modernizácii práva Únie v súlade so
zásadami dôstojnej práce, pričom sa zohľadnia zásady inteligentnej regulácie;
propagovať dobrovoľnú geografickú mobilitu pracovníkov na spravodlivom
základe a zvyšovať pracovné príležitosti prostredníctvom vytvárania
kvalitných a inkluzívnych pracovných trhov v Únii, ktoré sú otvorené a
prístupné pre všetkých pri rešpektovaní práv pracovníkov v celej Únii vrátane
slobody pohybu;
propagovať zamestnanosť a sociálne začlenenie zvýšením dostupnosti a
prístupnosti mikrofinancovania pre zraniteľné osoby, ktoré by chceli založiť
mikropodnik, ako aj pre existujúce mikropodniky a zvýšením prístupu
sociálnych podnikov k financovaniu

Pri dosahovaní týchto cieľov sa program EaSI v rámci všetkých svojich osí a činností
zameriava na:
•
•

venovanie osobitnej pozornosti zraniteľných skupín, ako sú mladí ľudia;
podporovanie rovnosti medzi ženami a mužmi, a to aj uplatňovaním hľadiska
rodovej rovnosti a v príslušných prípadoch i prostredníctvom rodového
rozpočtovania,
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•

•

•

boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu,
náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej
orientácie;
pri vymedzovaní a vykonávaní politík a činností Únie presadzovanie vysokej
úrovne kvalitnej a udržateľnej zamestnanosti, zaručenie primeranej a
dôstojnej sociálnej ochrany;
boj proti dlhodobej nezamestnanosti, chudobe a sociálnemu vylúčeniu;

TEMATICKÉ SEKCIE
Akcie oprávnené v rámci programu sa vykonávajú spoločne s inými nástrojmi Únie za
predpokladu, že tieto opatrenia spĺňajú ciele programu a aj iného dotknutého
nástroja.
Os Progress podporuje činnosti v jednej alebo viacerých tematických sekciách
uvedených v písmenách a), b) a c). Počas celého obdobia platnosti programu
dodržiava orientačné rozčlenenie pridelených prostriedkov podľa článku 5 ods. 2
písm. a) Nariadenia č. 1296/2013 medzi jednotlivé sekcie tieto minimálne
percentuálne hodnoty:
(a) zamestnanosť: najmä na účely boja proti nezamestnanosti mladých ľudí:
20 %;
(b) sociálna ochrana, sociálne začlenenie, znižovanie chudoby a predchádzanie
chudobe: 50 %;
(c) pracovné podmienky: 10 %.
Os EURES podporuje činnosti v jednej alebo viacerých tematických sekciách
uvedených v písmenách a), b) a c). Počas celého obdobia programu orientačné
rozčlenenie pridelených prostriedkov podľa článku 5 ods. 2 písm. b) Nariadenia,
medzi jednotlivé sekcie dodržiava tieto minimálne percentuálne hodnoty:
(a) transparentnosť, pokiaľ ide o voľné pracovné miesta, žiadosti a ďalšie
súvisiace informácie pre žiadateľov a zamestnávateľov: 32 %;
(b) rozvoj služieb v oblasti prijímania a umiestňovania pracovníkov do
zamestnania obsadzovaním voľných pracovných miest a prostredníctvom
žiadostí na úrovni Únie, najmä cielených programov: 30 %;
(c) cezhraničné partnerstvá: 18 %.
Os Mikrofinancovanie a sociálne podnikanie podporuje činnosti v jednej alebo
viacerých tematických sekciách uvedených v písm. a) a b). Počas celého obdobia
platnosti programu dodržiava orientačné rozčlenenie pridelených prostriedkov podľa
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článku 5 ods. 2 písm. c) Nariadenia, medzi jednotlivé sekcie tieto minimálne
percentuálne hodnoty:
(a) mikrofinancovanie určené pre zraniteľné skupiny a mikropodniky: 45 %;
(b) sociálne podnikanie: 45 %.

Účasť v programe je otvorená pre:
(a) členské štáty;
(b) krajiny EHP, v súlade s dohodou o EHP, a členské štáty EZVO;
(c) kandidátske krajiny a potenciálni kandidáti v súlade so všeobecnými
zásadami a všeobecnými podmienkami stanovenými v rámcových dohodách o
ich účasti na programoch Únie, ktoré s nimi boli uzatvorené;
(d) krajiny EHP v súlade s dohodou o EHP a Švajčiarska konfederácia v súlade
s dohodou medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej
strane a so Švajčiarskou konfederáciou na druhej strane o voľnom pohybe
osôb;
(e) pre verejné a súkromné subjekty zriadené na vnútroštátnej, regionálnej
alebo miestnej úrovni v krajinách uvedených v článku 18 ods. 1 Nariadenia .
Program EaSI je prístupný pre všetky verejné a/alebo súkromné subjekty, aktérov a
inštitúcie, medzi ktoré patria najmä:
(a) vnútroštátne, regionálne a miestne orgány;
(b) služby zamestnanosti;
(c) špecializované orgány zriadené podľa právnych predpisov Únie;
(d) sociálni partneri;
(e) mimovládne organizácie;
(f) inštitúcie vyššieho vzdelávania a výskumné ústavy;
(g) odborníci na hodnotenie a posudzovanie vplyvu;
(h) vnútroštátne štatistické úrady;
(i) médiá;
(k) organizácie sociálnych partnerov a ďalšie zainteresované strany;
(l) mikrofinancovanie určené pre osoby a mikropodniky;
(m) financovanie sociálnych podnikov.
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ROZPOČET A ALOKÁCIA
Finančné krytie na vykonávanie programu v období od 1. januára 2014 do 31.
decembra 2020 predstavuje 919 469 000 EUR v súčasných cenách. Pre jednotlivé osi
uvedené v článku 3 ods. 1 Nariadenia sa vyhradia tieto orientačné percentuálne
hodnoty:
(a) 61 % pre os Progress;
(b) 18 % pre os EURES;
(c) 21 % pre os Mikrofinancovanie a sociálne podnikanie.
Ročné rozpočtové prostriedky povoľuje Európsky parlament a Rada v rámci
obmedzení viacročného finančného rámca.
Celkové EaSI operačné výdavky 2014-2020 sú 886 262 137 €
Obr. 4. EaSI operačné výdavky na r. 2014-2020, v tis. €
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

115 257.9

118 819.9

122 003

125 876.6

129 515.6

133 644.1

141 145.1

SPOLUFINANCOVANIE ÚNIOU
V prípade, že činnosti v rámci osi Progress sa financujú v
predkladanie návrhov, môžu byť spolufinancované
spolufinancovania spravidla nesmie prekročiť 80 %
výdavkov. Každá finančná podpora, ktorá presahuje tento
riadne odôvodnených výnimočných prípadoch.

nadväznosti na výzvu na
Úniou, pričom miera
celkových oprávnených
strop, sa poskytuje len v

V prípade, že činnosti v rámci osi EURES sa financujú v nadväznosti na výzvu na
predkladanie návrhov, môžu byť spolufinancované Úniou, pričom miera
spolufinancovania spravidla nesmie prekročiť 95 % celkových oprávnených
výdavkov. Každá finančná podpora, ktorá presahuje tento strop, sa poskytne len v
riadne odôvodnených výnimočných prípadoch.
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3.8 Kreatívna Európa
ÚLOHA PROGRAMU
Cieľom programu Kreatívna Európa je podporovať európske audiovizuálne, kultúrne
a tvorivé odvetvia.
Rôzne režimy financovania podporujú audio-vizuálnych, kultúrnych a kreatívnych
hráčov fungujúcich v celej Európe, aby oslovili nové publikum a rozvíjali zručnosti
potrebné v digitálnom veku.
Podporou európskych kultúrnych a audiovizuálnych diel a ich priblíženie k publiku v
iných krajinách bude program tiež prispievať k ochrane kultúrnej a jazykovej
rozmanitosti.

ZÁKLADNÉ DOKUMENTY
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1295/2013 z 11.
decembra 2013, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (2014 až 2020) a
zrušujú rozhodnutia č. 1718/2006/ES, č. 1855/2006/ES a č. 1041/2009/ES.

CIELE
Všeobecné ciele Programu:
• chrániť, rozvíjať a podporovať európsku kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a
podporovať kultúrne dedičstvo Európy;
• posilňovať konkurencieschopnosť európskych kultúrnych a kreatívnych
sektorov, najmä audiovizuálneho sektora, so zámerom podporovať
inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast.

Konkrétne ciele Programu:
• podporovať schopnosť európskych kultúrnych a kreatívnych sektorov pôsobiť
na nadnárodnej a medzinárodnej úrovni;
• podporovať nadnárodnú cirkuláciu kultúrnych a kreatívnych diel a
nadnárodnú mobilitu kultúrnych a kreatívnych aktérov, najmä umelcov, ako aj
osloviť nové a širšie publikum a zlepšiť prístup ku kultúrnym a kreatívnym
dielam v Únii a za jej hranicami s osobitným zameraním na deti, mladých ľudí,
ľudí so zdravotným postihnutím a nedostatočne zastúpené skupiny;
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• udržateľným spôsobom posilňovať finančnú kapacitu MSP a mikro organizácií
a malých a stredne veľkých organizácií v kultúrnych a kreatívnych sektoroch a
zároveň sa usilovať zabezpečiť vyvážené geografické pokrytie a sektorové
zastúpenie;
• podporovať rozvoj politík, inovácie, kreativitu, rozširovanie publika a nové
obchodné modely a modely riadenia prostredníctvom podpory pre
nadnárodnú politickú spoluprácu.
Program pozostáva z:
• podprogramu MEDIA;
• podprogramu Kultúra;
• medzisektorovej oblasti.
PRÍSTUP K PROGRAMU
Program podporuje kultúrnu rozmanitosť na medzinárodnej úrovni v súlade s
Dohovorom UNESCO z roku 2005. Na programe sa môžu zúčastňovať členské štáty.
Na programe sa môžu zúčastňovať nasledujúce krajiny za predpokladu, že uhradia
dodatočné rozpočtové prostriedky, a pokiaľ ide o podprogram MEDIA, splnia
podmienky stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ:
(a) pristupujúce krajiny, kandidátske krajiny a potenciálne kandidátske
krajiny, ktoré využívajú predvstupovú stratégiu, v súlade so všeobecnými
zásadami a všeobecnými podmienkami účasti týchto krajín na programoch
Únie, stanovenými v príslušných rámcových dohodách, rozhodnutiach
Asociačnej rady alebo podobných dohodách;
(b) krajiny EZVO, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o EHP, v súlade s
uvedenou dohodou;
(c) Švajčiarska konfederácia na základe dvojstrannej dohody s touto krajinou;
(d) krajiny, na ktoré sa vzťahuje európska susedská politika, v súlade s
postupmi stanovenými s týmito krajinami na základe rámcových dohôd, v
ktorých sa stanovuje ich účasť na programoch Únie.
Krajiny uvedené v odseku 3 písm. a) a d) sú vylúčené z účasti na záručnom
mechanizme.
Program je otvorený pre akcie dvojstrannej alebo viacstrannej spolupráce zamerané
na vybrané krajiny alebo regióny na základe dodatočných rozpočtových prostriedkov,
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ktoré uhradia tieto krajiny alebo regióny a osobitných úprav, ktoré sa s nimi
dohodnú.
Program umožňuje spoluprácu a spoločné akcie s krajinami, ktoré sa na programe
nezúčastňujú a s medzinárodnými organizáciami, ktoré sa venujú kultúrnym a
kreatívnym sektorom, ako sú UNESCO, Rada Európy, OECD alebo WIPO, na základe
spoločných príspevkov na realizáciu cieľov programu.

AKCIE
A -Kultúra:
1. Projekty spolupráce
Na podporu kapacít európskeho kultúrneho a kreatívneho sektora pôsobiaceho
medzinárodne a nadnárodne.
Prezentovať obeh kultúrnych a kreatívnych diel a mobility kultúrnych a kreatívnych
hráčov, najmä umelcov nadnárodne.
Jej cieľom je tiež zlepšiť prístup k európskym kultúrnym a tvorivým dielam a rozšíriť
ich dosah na nové a väčšie publikum.
Okrem toho to prispieva k inovácii a kreativite v oblasti kultúry.
Projekty majú za cieľ:
• rozvíjať zručnosti, kompetencie a know-how, vrátane toho, ako sa adaptovať na
digitálne technológie
• skúšobné inovatívne prístupy k rozvoju publika
• testovanie nových modelov podnikania a riadenia
• umožniť medzinárodnú spoluprácu a profesionálny rozvoj v rámci EÚ aj mimo nej
• uľahčiť prístup k profesijným príležitostiam
• organizovať medzinárodné kultúrne aktivity, ako je putovná akcia, výstavy, burzy a
festivaly
• podporovať šírenie európskej literatúry
• stimulovať záujem a zlepšiť prístup k európskym kultúrnym a tvorivých dielam
Projekty môžu pokrývať jeden alebo viac kultúrnych alebo kreatívnych sektorov a
môžu byť interdisciplinárne.
2. Preklady literárnych diel
Na zvýšenie prekladov, propagácie a čitateľstva vysoko kvalitnej európskej literatúry:
• Preklad a vydávanie "balíčka" beletristických diel z a do oprávnených
jazykov. Buď zdrojový alebo cieľový jazyk musí byť úradne uznaný v
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členských štátoch EÚ alebo v krajine EZVO. Preklady z latinčiny a starovekej
gréčtiny (zdrojový jazyk) do úradne uznaných jazykov sú tiež možné.
• Podpora preloženého “balíčka“ vrátane vhodného využívania digitálnych
technológií, ako v distribúcii tak aj pre propagáciu diel.
Odporúča sa preklad a propagácia kníh, za ktoré autori získali Cenu Európskej únie za
literatúru.
3. Európske platformy
Toto opatrenie ponúka akčné granty organizáciám predstavujúcich a podporujúcich
európskych tvorcov a umelcov, najmä rozvíjajúce sa talenty, prostredníctvom
skutočného celoeurópskeho programovania.
Musia sa spojiť do platformy s cieľom uprednostňovať svoje spoločné umelecké vízie
a pomáhať svojim členom s cieľom zlepšiť ich technické schopnosti. Tieto projekty
podporujú nasledujúce akcie:
• mobilita tvorcov a umelcov
• podpora a predvádzanie nových talentov z iných európskych krajín
• stimulácia skutočného celoeurópskeho programovania kultúrnych a umeleckých
aktivít
• príspevok k rozvoju publika
• zabezpečenie zviditeľnenia európskych hodnôt a rôznych kultúr
Dostupné finančné prostriedky sú na podporu a realizáciu komunikácie a branding
stratégie (vytváranie značky) a vrátane toho, kde je to vhodné, aj rozvoj európskej
značky kvality.

4. Európske siete
Na podporu aktivít sietí s cieľom posilnenia kapacít kultúrneho a kreatívneho sektora
aktívneho medzinárodne a nadnárodne a na adaptáciu zmien. Podporované sú
iniciatívy, ktoré potom posilnia konkurencieschopnosť sektorov.
Tento program je určený na podporu obmedzeného počet sietí so širokým vyváženým
pokrytím celého radu odvetví .
Činnosti sietí majú za cieľ:
• podporovať rozvoj zručností, kompetencií a know-how, vrátane prispôsobenia sa na
digitálne technológie;
• testovať inovatívne prístupy k rozvoju publika;
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• testovanie nových modelov podnikania a riadenia;
• umožniť medzinárodnú spoluprácu a profesionálny rozvoj v rámci EÚ aj mimo nej;
• uľahčiť prístup k profesijným príležitostiam

B - Média:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prístup na trhy
Prístup na trhy / Jednotlivé akcie
Audience development
Podpora koprodukcie
Vývoj video hier
Distribúcia
Filmové festivaly
Sieťovanie kín
Vzdelávanie
TV programovanie

ČO SA PODPORUJE?
• Projekty cezhraničnej spolupráce medzi kultúrnymi a kreatívnymi
organizáciami v rámci EÚ aj mimo nej.
• Siete pomáhajúce kultúrnemu a kreatívnemu sektoru pôsobiť nadnárodne a
posilňovať jeho konkurencieschopnosť,
• Preklad a propagácia literárnych diel na celom európskom trhu,
• Platformy kultúrnych subjektov podporujúcich začínajúcich umelcov
a stimulujúce programovanie skutočne európskych kultúrnych a umeleckých
diel,
• Budovanie kapacít a profesijného vzdelávania pre audio-video alebo audioprofesionálov,
• Rozvoj beletrie, animácií, tvorivej dokumentaristiky a video hier pre európske
kiná, televízny trh a ostatné platformy,
• Distribúcia a predaj audio-vizuálnych diel vnútri a mimo Európy,
• Filmové festivaly, ktoré propagujú európske filmy,
• Podpora medzinárodnej koprodukcie filmov,
• Podpora publika a podpora filmovej gramotnosti a zvýšenie záujmu o
európske filmy prostredníctvom širokej škály akcií.
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ROZPOČET A ALOKÁCIA
Finančný balík na implementáciu programu pre obdobie od 1. januára 2014 to 31.
decembra 2020 je nastavené: EUR 1 462 724 000 v súčasných cenách.
Ročné položky budú schválené Európskym parlamentom a Radou v rámci
viacročného finančného rámca.
Finančné balíky budú rozdelené takto:
• Najmenej 56 % pre podprogram MEDIA;
Kreatívna Európa - podprogram Média má celkový rozpočet vo výške 819 125 440
EUR na obdobie 2014-2020.
• Najmenej 31 % pre podprogram Kultúra;
Kreatívna Európa – podprogram Kultúra má celkový rozpočet 454,8 miliónov EUR na
obdobie 2014-2020. Celkové prostriedky na rok 2014 sa budú pohybovať okolo 48
375 537 EUR.
• Maximálne 13 % pre medzi sektorovú oblasť, pričom aspoň 4 % sa priradí pre
nadnárodné opatrenia spolupráce a pre Creative Europe Desks.
Spolufinancovanie únie
Finančný príspevok únie nemôže byť väčší ako 40%, 50%, 60% alebo iný z celkovej
výšky oprávnených výdavkov závisiacich od akcie, územia a územia distribúcie
(pozri výzvy na predkladanie návrhov, Príručku pre žiadateľov programu).
Finančný príspevok Únie nesmie prekročiť:
• 60% z celkových oprávnených nákladov na akciu v prípade akcií, ktoré sa
konajú v krajinách zapojených do podprogramu MEDIA;
• 80% z celkových oprávnených nákladov na akciu v prípade akcií, ktoré sa
konajú v krajinách mimo podprogramu MEDIA.
Finančný príspevok Únie nesmie prekročiť 50% alebo 60% z celkových oprávnených
nákladov v závislosti od typu reinvestície (pozri pokyny).
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3.9 Európa pre občanov
Program "Európa pre občanov" na obdobie 2014-2020 bol založený Nariadením Rady
č. 390/2014 zo 14. apríla 2014. Toto nariadenie ustanovuje program "Európa pre
občanov" na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 a finančná čiastka na
realizáciu tohto programu sa stanovuje na 185 468 000 Eur. Silnou stránkou tohto
programu sú ubezpečenia prijaté Zmluvou o Európskej únii, ktoré stanovujú, že každý
občan má právo zúčastňovať sa na demokratickom živote EÚ a jej inštitúcie by mali
poskytnúť občanom a reprezentatívnym združeniam možnosť oznamovať a verejne
si vymieňať názory na všetky oblasti činnosti Únie, rovnako ako udržiavať otvorený,
transparentný a pravidelný dialóg s reprezentatívnymi združeniami a občianskou
spoločnosťou.
Na druhej strane, uznesenie Európskeho parlamentu z 2. apríla 2009 o svedomí
Európy a totalite a závery Rady z 9. - 10. júna 2011 o pamäti zločinov spáchaných
totalitnými režimami v Európe, zdôraznili význam zachovania spomienok a
zdôrazňujú hodnotu úlohy Únie pri podpore, zdieľaní a presadzovaní kolektívnej
pamäte týchto trestných činov. V tejto súvislosti program upozorňuje na význam
historických, kultúrnych a medzi kultúrnych aspektov, ako aj existujúce väzby medzi
spomienkou a európskou identitou.
Za týmto účelom bude program zahŕňať celý rad rôznych akcií, vrátane občianskych
stretnutí, kontaktov a diskusií o otázkach občianstva, akcie na úrovni Únie, iniciatívy
na zvyšovanie povedomia a na podporu povedomia, o rozhodujúcich momentoch v
európskej histórii, iniciatívy európskych občanov, najmä mladých ľudí, povedomie o
histórii Európskej únie a fungovania inštitúcií únie, a diskusie o otázkach európskej
politiky.
Všeobecné ciele programu sú nasledujúce:
a) prispievať k porozumeniu občanov Únie, jej histórie a rozmanitosti;
b) podpora európskeho občianstva a na zlepšenia podmienok pre občiansku a
demokratickú účasť na úrovni Európskej únie.
Konkrétne ciele programu sú:
•

•

zvýšiť povedomie a spomínanie na spoločnú históriu a hodnoty a ciele
Európskej únie a na podporu mieru a blaho svojich obyvateľov, podnietiť
diskusiu, uvažovanie a rozvoj sietí;
podpora demokratickej a občianskej účasti občanov na úrovni Únie,
rozvíjanie občianskeho porozumenia politiky únie a podpora príležitosti
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pre spoločenskú a multikultúrnu angažovanosť a dobrovoľníctvo na úrovni
Únie.
VŠEBECNÉ VLASTNOSTI PROGRAMU EURÓPA PRE OBČANOV
Rovnaký prístup
Predkladatelia projektov by sa mali zamerať na nutnosť presadzovania rovnakých
príležitostí pre všetkých a nediskriminácie, najmä u ťažko dosiahnuteľných skupín,
vyváženej integrácie a zapojenia občanov a občianskej spoločnosti zo všetkých
členských štátov do nadnárodných projektov a činností s prihliadnutím na
viacjazyčnú Európsku úniu a že je potrebné viac zahrnúť nedostatočne zastúpené
skupiny.
Nadnárodný a miestny rozmer
Európske občianstvo možno najlepšie skúšať v medzinárodnom prostredí, ktoré
môže byť vyjadrené prostredníctvom témy projektu, cez spoluprácu s partnerskými
organizáciami, ktoré pochádzajú z rôznych účastníckych krajín, účasťou cieľových
skupín z rôznych krajín alebo prostredníctvom jeho šírenia.
Interkultúrny dialóg
Projekty by mali spájať európskych občanov rôznych národností a rôznych jazykov a
dať im príležitosť zúčastniť sa spoločných aktivít s cieľom zvýšiť povedomie o
bohatosti kultúrneho a jazykového prostredia v Európe, podporovať vzájomné
porozumenie a toleranciu a tým prispieť k rozvoju rešpektujúcemu dynamickú a
mnohostrannú európsku identitu.
Dobrovoľníctvo
Osobitná pozornosť v rámci tohto programu je venovaná na podporu dobrovoľníctva
ako základného prvku aktívneho občianstva a ako prostriedok na rozvoj záväzku
občanov voči svojej spoločnosti a politického života.
ŠTRUKTÚRA PROGRAMU EUROPA PRE OBČANOV A TYPY GRANTOV
Program je implementovaný prostredníctvom dvoch prvkov a horizontálnej akcie:
• Prvok 1: Európska spomienka: zvýšiť povedomie a spomínanie, spoločnú
históriu, hodnoty a ciele Únie.
• Prvok 2: Demokratická angažovanosť a účasť občanov: podporovať
demokratické a občianske participácie občanov na úrovni Únie.
Opatrenia v týchto prvkoch sú:
• Partnerstvo miest
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• Siete miest
• Projekty občianskej spoločnosti
Oba prvky sú doplnené o horizontálnu akciu "Zhodnotenie: Analýza, šírenie a využitie
výsledkov projektu”.
Celkové rozdelenie medzi rôzne akcie pre celé programové obdobie 2014 - 2020 by
malo byť takéto:
• Prvok 1 - Európska spomienka: približne 20%
• Prvok 2 - Demokratická angažovanosť a účasť občanov: cca. 60%
• Horizontálna akcia - valorizácia: približne 10%.

RIADENIE PROGRAMU EURÓPA PRE OBČANOV
Európska komisia
Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu (GR COMM) je zodpovedné za rozvoj
programu Európa pre občanov. Spravuje rozpočet, definuje ciele, stratégie a prioritné
oblasti činnosti pre program, vrátane cieľov a kritérií, a monitoruje celkovú
realizáciu, a uskutočňuje hodnotenie programu na európskej úrovni. Európska
komisia delegovala zodpovednosť za úlohy súvisiace s realizáciou programu na
Výkonnú agentúru pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru.
Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru (EACEA)
EACEA zodpovedá za implementáciu väčšiny činností programu Európa pre občanov,
ako napríklad: riadenie celého životného cyklu projektov, vypracovanie výzvy na
predkladanie návrhov, výber projektov a podpisovanie rozhodnutí o poskytnutí
príspevku / dohôd, finančné riadenie, monitorovanie projektov, komunikácia s
príjemcami a kontroly na mieste.

PRÁVNA BÁZA
Nasledujúce pravidlá, vrátane prípadnej budúcej aktualizácie alebo zmeny, ktoré by
mohli byť vystavené, sa vzťahujú na správu a financovanie programu:
• Nariadenie (EU, EURATOM) č. 966/2012 Európskeho parlamentu a Rady z 25.
októbra 2012 o finančných pravidlách použitia všeobecného rozpočtu únie,
ktorým sa zrušuje nariadenie Rady č. 1605/2002.
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• Delegované nariadenie komisie č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách
použitia Nariadenia č. 966/2012 Európskeho parlamentu a Rady o finančných
pravidlách použitia všeobecného rozpočtu únie.
• Nariadenie Rady (EU) č. 390/2014 z 14. apríla 2014 o zriadení Programu
Európa pre občanov 2014-2020.

4. REFERENCIE & UŽITOČNÉ LINKY
EÚ FONDY A ROZPOČTOVÁ ALOKÁCIA
http://europa.eu/pol/financ/
http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190enc_002.pdf#page=182
http://europa.eu/legislation_summaries/budget/index_en.htm
http://ec.europa.eu/budget/explained/budg_system/structure/struct_en.cfm#general
http://ec.europa.eu/budget/figures/fin_fwk0713/fwk0713_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm
http://www.ies.be/files/WP-4-2010-FINAL_0.pdf
http://www.theguardian.com/news/datablog/2012/jan/26/eu-budget-europeanunion-spending
http://euobserver.com/tickers/121782
http://europa.eu/legislation_summaries/budget/bu0001_en.htm
Pre ďalšie informácie o viacročnom finančnom rámci - MFF 2014-2020 a EU rozpočet
2014: http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm
http://bookshop.europa.eu/en/multiannual-financial-framework-2014-2020-and-eubudget-2014-pbKV0413055/?CatalogCategoryID=mpgKABstFogAAAEjbIUY4e5K
Pre ďalšie informácie o finančných alokáciách podľa krajín:
http://ec.europa.eu/budget/mycountry/index_en.cfm
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LIFE+
http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/about/documents/mawp_annex.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/about/documents/life2014-2020.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0203&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1293&from=EN
ERASMUS+
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plusprogramme-guide_en.pdf
DG JUSTICE PROGRAMME
http://ec.europa.eu/justice/
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm
(Website of Commissioner Viviane Reding: Justice, Fundamental Rights and Citizenship)
EUROPEAID
http://ec.europa.eu/europeaid/who/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/what/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/who/about/documents/devcomission_statement_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/who/partners/civil-society/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/index_en.htm
EaSI PROGRAMME
REGULATION (EU) No 1296/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL of 11 December 2013 on a European Union Programme for Employment
and Social Innovation ("EaSI") and amending Decision No 283/2010/EU establishing
a European Progress Microfinance Facility for employment and social inclusion
Work Programme Funding priorities for 2014, European Commission, November
2013;
Work Programme List of activities for 2014, European Commission, 11/04/2014;
EaSI – New EU umbrella programme for employment and social policy, European
Commission, November 2013;
EaSI programme: the EU programme bringing together PROGRESS, EURES and
Microfinance. Find out more at: http://ec.europa.eu/social/easi
PROGRESS: the EU programme promoting policy reforms in employment and social
affairs. Find out more at http://ec.europa.eu/progress
EURES helps citizens and businesses with information on jobs and learning
opportunities throughout Europe. Find out more at http://eures.europa.eu
Microfinance and Social Entrepreneurship: financing social entrepreneurs and
helping more vulnerable people do business. Find out more: http://ec.europa.eu/epmf

50

SOCIAL NETWORKS
@EU_Social
https://www.facebook.com/socialeurope
http://www.flickr.com/photos/socialeurope/
http://www.youtube.com/user/europesocial/
Subscribe to newsletter: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter
Receive news via RSS Feed: feed://ec.europa.eu/social/rss.jsp?langId=en
Calls for proposals: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en
Calls for tenders: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
CREATIVE EUROPE PROGRAMME
REGULATION (EU) No 1295/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL of 11 December 2013 establishing the Creative Europe Programme (2014
to 2020) and repealing Decisions No1718/2006/EC, No1855/2006/EC and
No1041/2009/EC.
Creative Europe – The EU programme for the cultural and creative sectors 20142020, leaflet, 2013; Creative Europe, MEDIA Sub-programme, Guidelines, 2014;
Creative Europe Desk: http://ec.europa.eu/culture/tools/creative-desks_en.htm.
The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. http://eacea.ec.europa.eu,
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm,
http://ec.europa.eu/creative-europe,
https://www.facebook.com/CreativeEuropeEU?ref=ts&fref=ts,
#CreativeEurope
EUROPE FOR CITIZENS:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php
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5. KONTAKTY & ADRESY ÚRADNÍKOV A ZAMESTNANCOV EK
(KTO JE KTO)
DG Justice programme Contact:
EUROPEAN COMMISSION
Directorate General for Justice
B-1049 Brussels
DG Justice
Contact Europe Direct, a free, Europe-wide information service: 00 800 6 7 8 9 10 11
Horizont 2020 – Contact:
EUROPEAN COMMISSION
Directorate General for Research and Innovation
ORBN 2/65
B-1049 Brussels
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=contacts&origin=tools-contact
Europe for Citizens Contact:
EACEA - Unit P7 Citizenship
Avenue du Bourget, 1 (BOUR 01/04A)
B-1140 Brussels - Belgium
Fax: +32 2 296 23 89;
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php
Strand 1 -European remembrance:
eacea-p7-remembrance@ec.europa.eu
Strand 2 - Democratic engagement and civic participation:
eacea-p7-civilsociety@ec.europa.eu (Civil society projects)
eacea-p7@ec.europa.eu (Town twinning & Networks of Towns)
Europe for Citizens Contact Points (ECPs)
Tieto vnútroštátne štruktúry sú zodpovedné za zabezpečenie cieleného a efektívneho
šírenie praktických informácií o realizácii programu, jeho aktivitách a možnostiach
financovania. Žiadateľom sa odporúča kontaktovať ECP vo svojich krajinách.
Kontaktné údaje spoločnosti ECP sú k dispozícii na tejto adrese:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php
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