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Úvod
Evropská unie realizuje množství programů na podporu nejrůznějších oblastí. Pro přímou
podporu oblasti umění a kultury existují v současné době pouze dva programy (Culture
2000 a MEDIA Plus). Nicméně pro získání ﬁnanční podpory (grantu) na projekty s kulturním rozměrem je možné využít i další programy, které nejsou na oblast kultury primárně
zaměřeny. Kulturní rozměr včleňuje Evropská unie i do mnoha jiných ze svých politik jako je
vzdělávání (včetně studia jazyků), výzkum, podpora nových technologií a informační společnosti nebo sociální a regionální rozvoj.
Cílem této příručky je usnadnit potenciálním žadatelům a zájemcům o získání ﬁnanční pomoci ze strany Evropské unie orientaci v množství programů, které lze využít k podpoře
projektů s kulturním rozměrem. V této souvislosti je nutné chápat pojem kultura ve velmi
širokém záběru. Z uvedených programů je možné získat podporu na širokou škálu investičních a neinvestičních akcí a aktivit místního, regionálního, národního a mezinárodního charakteru: např. na rekonstrukci historických budov a památkových objektů; budování informačních, vzdělávacích a kulturních center; umělecké akce typu festivalu či výstavy; aktivity
všeobecného i kulturně a umělecky zaměřeného vzdělávání; aktivity spojené s tradičními
řemesly; aktivity komunitního charakteru jako jsou oslavy obcí a místní kulturní akce; aktivity kulturní turistiky a v neposlední řadě aktivity sociálně-kulturní.
Programy může využít široká škála tzv. oprávněných žadatelů. To znamená, že o ﬁnanční
podporu mohou žádat např. příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, soukromé společnosti, města, obce a další subjekty. Strukturální fondy, a především potom
Evropský sociální fond, lze využít na rozvoj oblasti tzv. lidských zdrojů, neboli aktivní politiku zaměstnanosti, a v oblasti dalšího vzdělávání. V praxi to znamená, že kulturní instituce
mohou vytvořit projekt kupř. na další vzdělávání svých zaměstnanců.
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U každého programu uvedeného v této příručce je vedle charakteristiky, výčtu oprávněných žadatelů a kontaktů na informační a realizační kanceláře uveden i příkladový projekt,
tzn. projekt, který získal podporu v rámci příslušného programu.
Většina programů bude v současné podobě existovat do konce roku 2006. Nicméně pro
většinu z nich jsou již připravena nová kritéria a podmínky jejich pokračování a zcela jistě
bude možné využít zkušenosti současných programů i v budoucnu.
Aktuální informace o programech (nejen Evropské unie), které lze využít v oblasti kultury,
i další příkladové projekty, je možné sledovat na stránkách Institutu umění

www.institutumeni.cz
Eva Žáková
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Podpora umění a kultury
z Evropské unie
Snaha o kulturní spolupráci na evropské úrovni byla zjevná již od počátku 70. let, oﬁciální
místo v evropské integraci však kultura našla teprve ve Smlouvě o Evropské unii z roku 1991.
Čl. 128 Maastrichtské smlouvy (pozdější čl. 151 Amsterdamské smlouvy, resp. Smlouvy z Nice) je dodnes jediným právním ukotvením přístupu Evropské unie k oblasti umění a kultury.

HLAVA XII, KULTURA, ČL. 151
1. Společenství přispívá k rozkvětu kultur členských států a přitom respektuje jejich národní
a regionální různorodosti a zároveň zdůrazňuje společné kulturní dědictví.
2. Činnost Společenství je zaměřena na povzbuzování spolupráce mezi členskými státy
a v případě potřeby na podporu a doplňování jejich činnosti v následujících oblastech:
– zlepšování znalosti a šíření kultury a dějin evropských národů
– zachování a ochrana kulturního dědictví evropského významu
– nekomerční kulturní výměny
– umělecké a literární tvorby včetně tvorby v audiovizuální oblasti
3. Společenství a členské státy podporují spolupráci v oblasti kultury se třetími zeměmi
a s příslušnými mezinárodními organizacemi, zejména s Radou Evropy.
4. Společenství ve své činnosti podle ostatních ustanovení této smlouvy přihlíží ke kulturním hlediskům, zejména s cílem uznávat a podporovat různorodost svých kultur.
5. Rada, aby přispěla k dosažení cílů uvedených v tomto článku, přijímá postupem podle
čl. 251 po konzultaci s Výborem regionů podpůrná opatření, s vyloučením harmonizace
právních a správních předpisů členských států. Rada při postupu podle čl. 251 rozhoduje
jednomyslně, vydává na návrh Komise jednomyslně doporučení.
Po dobu deseti let Evropská komise (EK) podporovala kulturní spolupráci prostřednictvím
tří experimentálních programů, které pokrývaly oblast scénických umění a výtvarného
umění, kulturního dědictví a knih (Kaléidoscope, Raphaël a Ariane). Evropská společenství
také podporují iniciativu členských států, v jejímž rámci je od roku 1985 každoročně udělován titul Evropské město kultury.
V roce 2000 schválila EK rámcový program Culture 2000, který představuje nový přístup ke
kulturní oblasti a který je navržen do roku 2006. Cílem tohoto programu je vytvořit společný
kulturní prostor, v němž bude probíhat kulturní dialog, tvorba a šíření kulturních hodnot
a jejich děl, mobilita umělců, kulturní dědictví, nové formy kulturního vyjádření a socio-ekonomické role kultury.
Kulturní spolupráce je rovněž podporována zvláštními aktivitami, které jsou ﬁnancovány
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v rámci jiných programů než Culture 2000, zejména aktivitami realizovanými v kontextu hospodářské, regionální a sociální rozvojové politiky Evropských společenství. Tato spolupráce
je pojata velmi široce, neboť většina programů je otevřena pro všechny státy Evropského
hospodářského prostoru (EHP/ESVO) a kandidátským zemím, s možností účasti i některých
třetích zemí a mezinárodních organizací.
EU rovněž realizuje podpůrné programy zaměřené na určitá odvětví kulturního sektoru,
které těmto odvětvím pomáhají chopit se příležitostí nabízených jednotným trhem a digitálními technologiemi. Snaží se pro ně také vytvořit dynamické prostředí prostřednictvím
výhodného regulačního režimu, snadnějšího přístupu k ﬁnančním prostředkům, účasti na
výzkumných projektech a větší míry spolupráce s partnery uvnitř i vně Unie.
Unie včleňuje kulturní rozměr i do mnoha jiných ze svých politik, jako je vzdělávání (včetně studia jazyků), výzkum, podpora nových technologií a informační společnosti a sociální
a regionální rozvoj.
Existují dva základní typy programů, jejichž prostřednictvím Evropská společenství ﬁnancují projekty. Jsou to komunitární programy a strukturální fondy.
Odkazy
Evropský kulturní portál:
www.europa.eu.int/comm/culture
DG Education and Culture:
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_en.htm

KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY
Jedná se o programy, které spravuje přímo Evropská komise a které jsou určeny především členským zemím Evropské unie.
Na základě dvoustranných dohod se však tyto programy otevírají i pro země kandidátské,
ale i země další (např. některé země EHP/ESVO).
V naprosté většině případů komunitární programy podporují pouze mezinárodní projekty.
Jednotlivé programy jsou zpravidla koncipovány na několikaleté období. V průběhu jejich
realizace a po jejich skončení je hodnocen jejich přínos. Programy se modiﬁkují a vznikají
nové – programové schéma se tak neustále mění. Realizaci programů, které schválí Evropská
rada (ministrů) a Evropský parlament, má na starosti Evropská komise, přičemž programy
potom spadají do kompetence jejích jednotlivých komisariátů. Každý program má vlastní
pravidla tematické koncepce a výběrového řízení projektů. Pro téměř všechny komunitární
programy jsou v členských i kandidátských státech zřízeny informační a realizační kanceláře.
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Tematický přehled komunitárních programů, které lze využít i na podporu kulturních projektů:
 Culture 2000 (umění a kulturní dědictví)
 MEDIA Plus (audiovize)
 Socrates II, Leonardo da Vinci, Tempus, Erasmus Mundus, eLearning, Label, programy spolupráce se třetími zeměmi (vzdělávání)
 Youth (mládež)
 6. rámcový program (věda)
 eContent, eTen (digitální sféra)
 LIFE III (životní prostředí)
 Town Twinning (města a obce)
 EuropeAid, INTI (třetí země)

umění a kulturní dědictví
Culture 2000
Program Culture 2000 je program Evropské unie pro částečné ﬁnancování mezinárodních projektů z oblasti kultury (kulturní dědictví, výtvarné umění, performing
arts/scénická umění, literární projekty včetně překladů), které mají mezinárodní charakter.
Program je koncipovaný na období 2000–2006.
Cíle programu Culture 2000
 podpora kulturního dialogu a vzájemné znalosti kultury a historie evropských národů
 podpora tvůrčí činnosti a nadnárodního šíření kultury, mobility umělců, kulturních pracovníků, odborníků a dalších činitelů v kulturní oblasti a jejich děl, především s důrazem
na mládež, sociálně znevýhodněné osoby a na kulturní rozmanitost
 zdůraznění kulturní rozmanitosti a rozvoje nových forem uměleckého výrazu
 sdílení a zdůraznění společného kulturního dědictví evropského významu, šíření know-how a podpora osvědčených postupů při jeho konzervaci a ochraně
 uznání role, která přísluší kultuře v hospodářském a společenském vývoji
 posílení mezikulturního dialogu a vzájemné výměny mezi evropskými a mimoevropskými
kulturami
 jednoznačné uznání kultury jako ekonomického faktoru a jako faktoru sociální a občanské
integrace
 zlepšení přístupu ke kultuře a účasti na kulturním dění v Evropské unii pro co největší počet občanů
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Průběžná témata
Všechny projekty, které budou v rámci programu Culture 2000 vybrány, musí splňovat alespoň jedno z následujících kritérií:
 zaměření na veřejnost (dostupnost pro občany)
 uplatnění nových technologií či médií v kulturní tvorbě
 tradice a inovace; propojení minulosti a budoucnosti
Oprávnění žadatelé
Právnické a fyzické osoby (např. příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace,
města, školy, soukromé společnosti apod.)
Základní kategorie projektů
Po celou dobu trvání programu a pro každou kulturní oblast jsou stanoveny dvě základní
kategorie projektů:
Roční projekty
 mohou trvat nejdéle jeden rok
 ﬁnanční podpora pro každý vybraný projekt obnáší minimálně 50 tis. € a maximálně
150 tis. € a pokryje nejvýše 50 % celkového rozpočtu projektu
 projektu se musí zúčastnit nejméně tři spoluorganizátoři ze tří různých zemí zapojených
do programu. Zvláštní důraz se přikládá míře zapojení spoluorganizátorů do tvorby, koncepce, realizace a ﬁnancování projektu (je stanovena podmínka nejméně 5 % spoluúčasti
každého spoluorganizátora na celkovém rozpočtu projektu).
Víceleté projekty
 musí trvat nejméně dva a nejdéle tři roky
 musí být podloženy smlouvou (!) mezi spoluorganizátory sepsanou dle právní formy platné v jedné ze zemí zapojených do programu a podepsanou všemi spoluorganizátory. Dohoda musí přesně a jasně popisovat cíle projektu a iniciativy, jakými mají být dosaženy, právě tak jako roli každého spoluorganizátora při koncipování, realizaci a ﬁnancování projektu (je stanovena podmínka
nejméně 5% ﬁnanční spoluúčasti každého spoluorganizátora na celkovém rozpočtu projektu).
 ﬁnanční podpora každého z vybraných projektů nepřesáhne 60 % z celkového rozpočtu
projektu. Částka bude vyplácena postupně během období trvání dohody a bude obnášet
maximálně 300 tis. € ročně.
 projektu se musí účastnit nejméně pět spoluorganizátorů z pěti různých zemí zapojených
do programu
Jako spoluorganizátoři se mohou projektů účastnit pouze právní subjekty z jednatřiceti
evropských zemí, které mají v současné době do programu přístup, tj. pětadvacet členských států EU, tři státy EHP/ESVO (Island, Lichtenštejnsko a Norsko), dva kandidátské státy
(Bulharsko, Rumunsko) a Turecko.
Kontakty a odkazy
 Česká kancelář programu Culture 2000
Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1
T 224 809 134, 224 809 118–9
F 222 326 121
E info@culture2000.cz
www.culture2000.cz
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 Sekce pro kulturní dědictví České kanceláře programu Culture 2000
Národní památkový ústav – ústřední pracoviště
Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1
T 257 532 309, 257 010 249
F 257 010 248
E culture2000heritage@up.npu.cz
www.npu.cz/html/culture2000heritage
Příkladový projekt
People for Europe / Lidé pro Evropu
Předkladatel: Národní muzeum v Praze
Spoluorganizátoři: Fondazione Romualdo del Bianco (Itálie), Slovenské národné múzeum
(Slovensko)
Popis: Osobnosti v kontextu evropské historie. Projekt otevřeného kulturního dědictví.
Záměrem projektu je dokumentovat třicet osobností střední Evropy a na jejich příkladu
prezentovat vzájemné vztahy v tomto regionu; konference, digitalizace dokumentů, internetový portál.
Cíle: Nalézat nové způsoby prezentace kulturního dědictví, zahájit dlouhodobou aktivní
spolupráci mezi vědeckými pracovníky a odborníky ze střední Evropy a s odborníky z ostatních zemí EU a připravit prostor sloužící ke školení a vzdělávání.
Výše grantu: 68 917 €
Doba trvání: 15. dubna 2004–15. května 2005
Internetové stránky projektu: www.lideproevropu.cz, www.peopleforeurope.cz

MEDIA Plus
Programy MEDIA Plus jsou zaměřeny na zvyšování konkurenceschopnosti evropských
a televizních děl na mezinárodním trhu. Jejich hlavním úkolem je podpora evropské
ﬁlmové a televizní tvorby, jejího šíření a propagace a vytváření podmínek a příležitostí pro ﬁlmové a televizní profesionály.
Podpora programu MEDIA Plus je určena nezávislým evropským společnostem z oboru
audiovize. Realizuje se formou přímého ﬁnancování ﬁlmové tvorby a ﬁnanční podpory společností a organizací, které se zabývají jejím šířením – ﬁlmoví distributoři, festivaly a trhy nebo
kina. Finanční podporu může získat každá společnost, instituce nebo organizace, jejíž projekt
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splní kritéria stanovená pro přidělení této podpory. Subjekt musí mít sídlo a být registrován v jedné z členských zemí programu MEDIA Plus (tj. země EU, země EHP/ESVO – Norsko,
Island, Lichtenštejnsko, a kandidátská země Bulharsko) a být přímo nebo většinově vlastněn státními příslušníky těchto zemí. V podmínkách České republiky to znamená, že může
žádat právnická osoba (zapsaná v obchodním rejstříku) nebo fyzická osoba (registrovaná
na živnostenském úřadě); ﬁlmové školy mohou podávat žádosti pouze v rámci programu
MEDIA Training.
MEDIA Plus poskytuje ﬁnanční podporu maximálně do výše 50 % předloženého rozpočtu
daného projektu, ve výjimečných případech až 60 %. Finanční podpora má charakter půjčky,
zálohy nebo dotace, v závislosti na systému ﬁnancování.
Finanční podpora je přidělována prostřednictvím programů MEDIA Plus, které pokrývají základní oblasti audiovize:

MEDIA Development – Distribution – Promotion
 vývoj a příprava televizních, ﬁlmových a multimediálních projektů všech žánrů (MEDIA
Development)
 distribuce evropských ﬁlmů, vysílání TV programů, podpora kin (MEDIA Distribution)
 ﬁlmové trhy, burzy námětů, databáze audiovizuálních děl (MEDIA Promotion)
 ﬁlmové festivaly (MEDIA Promotion)

MEDIA Training
 projekty dalšího vzdělávání ﬁlmových profesionálů – management, psaní scénářů či nové
technologie

Doplňkové programy
 využití nových technologií při distribuci, propagaci a promítání audiovizuálních děl (Pilot
Projects)
 ﬁnanční náklady při výrobě audiovizuálních děl (i2i Audiovisual)

Cinedays
Projekt Cinedays vznikl z iniciativy evropské komisařky pro vzdělávání a kulturu v roce 2002.
Cílem projektu je zpřístupnit klasická díla evropské kinematograﬁe a nabídnout i novější
tituly, které se výrazným způsobem zapsaly do mapy evropského ﬁlmu, a umožnit tak mladým divákům najít alternativu k většinové ﬁlmové produkci.
Vedle promítání evropských ﬁlmů v kinech a jejich uvádění v televizi se v rámci Cinedays
koná řada doprovodných a vzdělávacích akcí ve školách, ﬁlmových institutech a dalších institucích s cílem zlepšit u mladých diváků povědomí o evropské kinematograﬁi a prohloubit
jejich vizuální vnímavost směrem k evropskému ﬁlmu.
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Kontakty a odkazy
 MEDIA DESK CZ
Národní 28, 110 00 Praha 1
T 221 105 209–10
F 221 105 303
E info@mediadesk.cz
www.mediadesk.cz
Příkladový projekt
Ex Oriente Film
Program: MEDIA Training a MEDIA Promotion
Předkladatel: Institut dokumentárního ﬁlmu (IDF)
Partneři: Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematograﬁe, International Visegrad
Fund, Česko-německý fond budoucnosti, British Council, FAMU a Mezinárodní festival dokumentárních ﬁlmů Jihlava
Popis: Ex Oriente Film je celoroční dílnou autorského dokumentu, která naučí producenty, jak se pohybovat na evropském trhu, pomůže jim s řízením a budováním producentské
ﬁrmy a podpoří prosazení jejich prvního projektu v rámci mezinárodní koprodukce. Roční
workshop nabízí tři intenzivní tří- až čtyřdenní setkání (v únoru, červnu a říjnu) a celoroční
(e-mailové) konzultace s lektory z řad evropských nezávislých producentů, televizních dramaturgů a dokumentaristů.
Účastníci se mohou naučit:
– jak napsat a rozvíjet profesionální projekt určený pro evropskou koprodukci
– jak a kde kontaktovat klíčové osoby evropského dokumentárního trhu
– jak vstoupit do prostoru evropského dokumentárního trhu a zorientovat se v systému ﬁnancování a v předkupních nebo koprodukčních smlouvách
– jak založit a provozovat úspěšnou nezávislou producentskou společnost
– jak celoročně konzultovat strategické kroky této společnosti se zahraničními experty
Výše podpory: 66 300 a 80 000 €
Doba trvání: 2005
Kontakty a odkazy:
 Školská 12, 110 00 Praha 1
T/F 224 214 858
E idf@docuinter.net
www.docuinter.net
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vzdělávání
Evropská unie si je velmi dobře vědoma významu a role vzdělávání jak vzhledem k vytváření tzv. vzdělanostní společnosti, tak i obecně vzhledem k výchově plnohodnotných
občanů. Z těchto důvodů je oblast vzdělávání pokryta celou řadou dílčích programů.
Kontakty a odkazy
 DG Education and Culture
Rue de la Loi 200/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles
T +32/2/29 91 111
E eac-info@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/education/index_en.html
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s19000.htm
 The Information Network on Education in Europe (EURYDICE)
www.eurydice.org
Network of National Academic Recognition Centres (NARIC)
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/agenar_en.html
 Elearning Europa
www.elearningeuropa.info
 Portal on Learning Opportunities Throughout the European Space (PLOTEUS)
http://europa.eu.int/ploteus/portal/home.jsp
 The European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP)
www.cedefop.eu.int
 European Training Foundation (ETF)
www.etf.eu.int
 The European Network of Reference and Expertise (ReferNet)
www.refernet.cz

Socrates II
Vzdělávací program Socrates si klade za cíl především podporovat mezinárodní spolupráci a mobilitu osob mezi evropskými státy a posílení evropské dimenze v oblasti vzdělávání. Program se zaměřuje na široké spektrum vzdělávacích institucí od mateřských škol
po instituce celoživotního vzdělávání a vzdělávání dospělých. Pod program spadají různé
aktivity od partnerství škol až po analýzu vzdělávací politiky v zúčastněných zemích.
Program klade důraz na posílení evropské dimenze ve vzdělávání formou projektové spolupráce škol a dalších vzdělávacích institucí, mobilit studentů a učitelů, zkvalitňováním jazykového vzdělávání ve všech typech škol a ve všech formách vzdělávání, prosazováním inovací ve vzdělávání včetně zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky.
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Program Socrates II je členěn celkem do osmi podprogramů:

Comenius
Comenius je zaměřen na vzdělávání od předškolních zařízení po vyšší odborné školy a pamatuje také na pedagogické pracovníky, kteří se dětem, žákům a studentům
v těchto školách věnují.
Cílem programu je podpořit evropskou dimenzi ve vzdělávání, výuku jazyků a mezikulturní
výchovu ve školách. Program podporuje projekty zaměřené na spolupráci škol, jazykové
projekty, studijní pobyty a projekty týkající se rozvoje škol.
Oprávnění žadatelé
Školy zařazené v registru sítě škol MŠMT ČR (mateřské školy včetně speciálních, základní
školy včetně speciálních a uměleckých, střední školy včetně odborných, speciálních a uměleckých a učilišť a vyšší odborné školy) a instituce, jejichž stanovy/statut obsahují vzdělávání
pedagogických pracovníků (např. vysoké školy, pedagogická a výzkumná centra, pedagogicko-psychologické poradny, instituce státní správy a samosprávy ve školství a jimi zřízené
organizace, neziskové organizace; v Comeniu 3 i další typy organizací a institucí, které mohou obohatit danou tematickou síť z odborného hlediska.

Erasmus
Program Erasmus se zaměřuje na vysoké školství. V současné době je do programu aktivně zapojeno téměř 90 % evropských vysokých škol z více než třiceti zemí
(z ČR např. Akademie výtvarných umění či Janáčkova akademie múzických umění).
Program Erasmus podporuje např. projekty vývoje společných učebních osnov, studijní pobyty studentů a pedagogické stáže vysokoškolských učitelů nebo společné přípravy programů v rámci řešení projektů tzv. tematických sítí.
Oprávnění žadatelé
V České republice se mohou do programu zapojit všechny vysokoškolské instituce, které
mají akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (tedy i soukromé vysoké
školy). Dále bylo vybráno deset vyšších odborných škol, kterým byla dána možnost se do
programu přihlásit.

Grundtvig
Podprogram Grundtvig je zaměřen na vzdělávání dospělých a další cesty k celoživotnímu vzdělávání.
Cílovou skupinou vzdělávání jsou osoby starší 25 let nebo osoby ve věku 16–24 let, které již
nejsou zapojeny do středoškolského nebo vysokoškolského vzdělávacího procesu (denní
studium). Důraz je kladen na vzdělávání osob, které nemají základní vzdělání a kvaliﬁkaci, osob, které jsou znevýhodněné ze socio-ekonomických důvodů a osob se speciﬁckými
vzdělávacími potřebami.
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Oprávnění žadatelé
Grundtvig je otevřený všem institucím, organizacím i asociacím působícím v oblasti vzdělávání dospělých nebo celoživotního učení ve formálním i neformálním vzdělávacím systému.
Zapojit se tedy mohou např. základní a střední školy organizující kurzy pro dospělé, univerzity, státní správa a samospráva, neziskové organizace a mimovládní instituce, odborové a zaměstnavatelské organizace, knihovny, muzea, nemocnice, sportovní sdružení a jiné
subjekty reagující na potřeby individuálního vzdělávání.

Lingua
Hlavním cílem programu je podpora jazykové přípravy a rozšíření jazykových znalostí na všech úrovních vzdělávání v zemích zapojených do programu Socrates.
Program podporuje mezinárodní projekty jazykového vzdělávání a vývoje učebních pomůcek, do kterých jsou zapojeny min. tři země.
Oprávnění žadatelé
Školy a organizace působící v oblasti vzdělávání dospělých, centra otevřeného a distančního vzdělávání, centra poskytující další vzdělávání pro učitele jazyků (začátečníky i pokročilé),
jazyková vzdělávací centra, centra pro výzkum v oblasti jazykového vzdělávání, instituce,
které se zabývají vývojem studijních plánů, návrhy metod pro testování a hodnocení znalostí či vydáváním diplomů, místní nebo regionální úřady, školské úřady, pedagogická centra, místní, regionální, národní nebo evropské asociace zabývající se podporou jazykového
vzdělávání, kulturní a podpůrné jazykové asociace včetně národních asociací, jazykové školy, mezinárodní asociace institucí pro výuku jazyků, rádia, televize nebo mediální společnosti s možností prezentace na internetu a vydavatelství, výrobci nebo distributoři softwaru.

Minerva
Hlavním cílem programu je podpora využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) a otevřeného a distančního vzdělávání (ODL) v prostoru široké evropské
spolupráce.
Důraz je kladen na to, aby ICT a multimediálně koncipované materiály a služby byly plně
využívány ve výuce, aby byl podpořen přístup k široké škále vzdělávacích zdrojů a k příkladům dobré praxe využití ODL a ICT. Podpořené projekty mají za úkol podpořit rozvoj inovativních zkušeností a služeb, musí prokázat násobný efekt a výsledky zajišťující zdokonalení
znalosti ODL a/nebo využití ICT ve vzdělávání.
Oprávnění žadatelé
Instituce v účastnických zemích, které pracují v oblasti ICT a ODL (např. dokumentační střediska nebo jiné organizace zaměřené na expertízu v oblasti informačních a komunikačních
technologií ve vzdělávaní a/nebo otevřeném a distančním vzdělávání, všechny typy vzdělávacích zařízení, instituce distančního vzdělávání (včetně otevřených univerzit), vzdělávací
instituce pro učitele, asociace učitelů a studentů, výzkumné týmy pracující v oblasti aplikací
informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání a/nebo v otevřeném a distančním vzdělávání, akademické/vzdělávací asociace nebo konsorcia na národní nebo evropské úrovni, organizace/instituce zabývající se inovacemi ve vzdělávání, veřejní a soukromí
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vydavatelé/režiséři/rozhlasoví pracovníci a další osoby z oblasti informačních a komunikačních technologií a multimédií.

Průzkum a inovace
Cílem je výměna informací a zkušeností.
ARION – podpora evropské spolupráce prostřednictvím týdenních studijních návštěv
(ARION 1 studijní návštěvy a ARION 2 organizace studijních návštěv v ČR).
Cílovou skupinu tvoří především tzv. decision-makers, tj. ti, kteří se přímo podílejí nebo mají
vliv na utváření vzdělávací politiky a vzdělávacího systému v České republice (ředitelé a zástupci všech typů základních a středních škol včetně mateřských, inspektoři, poradci, úředníci státní správy na místní, regionální a národní úrovni včetně ministerstev a úřadu vlády,
školitelé, pracovníci pedagogických fakult a další odborníci v oblasti vzdělávání).
EURYDICE – síť informačních kanceláří. Jejím cílem je podporovat spolupráci ve vzdělávání
a zlepšovat pochopení školských systémů a vzdělávací politiky jednotlivých zemí.
NARIC – národní informační centrum akademického uznávání.

Společné akce
Cílem Společných akcí (Joint Actions) je podpora aktivit, které nejsou součástí jednotlivých vzdělávacích a kulturních programů, ale směřují k propagaci a naplnění společného cíle těchto programů – vytvoření Evropy znalostí.
Společné akce spojují program Socrates s ostatními vzdělávacími a kulturními programy
Evropské komise (Leonardo da Vinci, Youth a Culture 2000).
Aktivity v rámci Společných akcí musí být interdisciplinární, spojovat všeobecné a odborné
vzdělávání, zaměstnání, problematiku mládeže, vyloučených skupin apod. Měly by řešit problémy, které se objevují ve stejné podobě v různých oblastech, odstraňovat bariéry a vytvářet nadnárodní sítě spolupracujících institucí. Měly by přijít s inovativním způsobem řešení problémů.
Oprávnění žadatelé
Jakákoliv organizace sídlící ve státě, který se účastní programu Socrates.

Doplňkové aktivity
Cílem je podpora aktivit, které nejsou součástí jednotlivých podprogramů v rámci
programu Socrates, ale které směřují k dosahování jím vytýčených cílů a které lze realizovat v rámci jednotlivých podprogramů.
V rámci této aktivity je možné připravit projekty zaměřené např. na šíření výsledků projektové činnosti, organizaci seminářů a konferencí nebo na zavádění výsledků dosažených v projektech do praxe.
Oprávnění žadatelé
Základní a střední školy všech typů, univerzity, instituce na úrovni místní, regionální a státní
správy, sdružení, neziskové organizace, instituce zabývající se dalším vzděláváním dospělých, výzkumné ústavy, vzdělávací centra atd.
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Kontakty a odkazy
 Národní agentura Socrates
U Lužického semináře 13, 118 01 Praha 1
T 257 530 504, 257 011 344
F 257 532 407
E info@socrates.cz
www.socrates.cz
Příkladový projekt
Period of Charles IV in Bohemia and Lucca
Program: Socrates II – Comenius 1 – Jazykové projekty
Předkladatel: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední pedagogická škola a Gymnázium
Partner: Instituto Professionale di Stato per i Servizi, Turistici e della Graﬁca Pubblicitaria
„Sandro Pertini“ (Itálie)
Popis: Projekt popisuje a srovnává kulturní styl české a italské šlechty v druhé polovině
14. století. Italská strana měla za úkol zdokumentovat pobyt Karla IV. v Toskánsku, popsat,
provést fotodokumentaci architektury, interiérů, odívání, sochařství a sestavit bibliograﬁi.
Česká strana měla obdobný úkol – představit šlechtický život v českém království v období
Karla IV. Zdokumentovaný a shromážděný materiál slouží k přiblížení a interpretaci doby
vlády nejslavnějšího českého panovníka v Čechách a Itálii. Projekt se představil i na výstavě
a jedním z výstupů je rovněž CD obsahující získané informace.
Cíle:
– poznání historických míst v souvislosti s projektem. Propojení těchto míst s osobností panovníka Karla IV. (Lucca, Siena, Pisa, Monte Carlo), poznání historických dokumentů (např.
kroniky města Luccy nebo středověkých uměleckých památek)
– poznávání nejstarších kulturních památek Toskánska – Etruskové, jejich anticipace a odraz
v kultuře 14. století
– poznávání současného životního stylu v evropském kontextu na provinčním italském
městě
V rámci výtvarného cíle nebyly kladeny studentům žádné konkrétní výtvarné cíle, studenti
si pořizovali vlastní portfolio v podobě kreseb nebo fotograﬁí; ve volných chvílích malovali.
Doba trvání: 2001–2003
Kontakty a odkazy:
 Evropská 33, 160 23 Praha 6
T 224 311 213
F 224 316 954
E info@pedevropska.cz
www.pedevropska.cz
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Leonardo da Vinci
Program je zaměřený na podporu rozvoje kvality, inovací a evropské dimenze v systémech a praxi odborného vzdělávání, a to prostřednictvím nadnárodních projektů.
Hlavní cíle programu
 zlepšovat dovednosti a kompetence osob procházejících počátečním odborným vzděláváním v odborných středních, vyšších a vysokých školách se záměrem zvyšovat zaměstnatelnost a usnadňovat uplatnění mladých lidí na evropském trhu práce
 zdokonalovat kvalitu a přístup k dalšímu odbornému vzdělávání a k celoživotnímu osvojování znalostí a schopností se záměrem zlepšovat adaptabilitu lidí na technické a organizační změny
 zdůrazňovat význam a posilovat úlohu odborného vzdělávání v procesu inovací se záměrem zvyšovat konkurenceschopnost a rozvíjet podnikání prostřednictvím zlepšování spolupráce institucí odborného vzdělávání a podniků
V programu Leonardo da Vinci se rozlišují tyto nejdůležitější druhy vzdělávacích projektů
 projekty mobility (stáže a výměny)
Stáží se rozumí odborná praxe v zahraničním pracovním prostředí. Hlavním cílem stáže je
zlepšit odborné a jazykové dovednosti mladých lidí a zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu
práce. Účastníky stáží mohou být mladí lidé v počátečním odborném vzdělávání včetně
studentů vysokých škol, mladí pracovníci, nezaměstnaní a čerství absolventi. Doba trvání
stáží je od tří týdnů do dvanácti měsíců.
Výměnou se rozumí získávání a výměna informací o způsobech a metodách odborného
vzdělávání v zahraničí. Hlavním cílem výměny je zvýšit dovednosti osob působících v oblasti vzdělávání, rozvoje lidských zdrojů a poradenství. Účastníky výměn mohou být manažeři lidských zdrojů v podnicích, kariéroví poradci, učitelé, lektoři, pracovníci odpovědní za
vzdělávání, jazykoví specialisté. Doba trvání je od jednoho do šesti týdnů.
 pilotní projekty
Pilotní projekty jsou projekty zaměřené na vývoj, ověřování, evaluaci a šíření inovačních postupů a materiálů týkajících se obsahu, metod nebo pomůcek používaných při odborném
vzdělávání a poradenství. Výsledkem pilotního projektu musí být hmotný produkt, např.
osnova kurzu, učební text, software apod., který zlepší odborné vzdělávání speciﬁkované
cílové skupiny v daném oboru.
Minimální počet partnerů: celkem tři z různých zemí (tj. předkladatel a dva partneři), z toho
alespoň jeden z členské země EU. Maximální délka projektu je dva roky.
 projekty jazykových dovedností
Jedná se o projekty, které podporují rozvoj jazykových a multikulturních dovedností v kontextu odborného vzdělávání; jsou zaměřeny na vývoj, ověřování, hodnocení a šíření materiálů pro jazykovou výuku a inovační metody jazykové výuky v různých profesních oblastech
a hospodářských sektorech. Mohou se zabývat také vývojem jazykových auditů a inovativních pedagogických přístupů založených na individuálním učení jazyků a šířením výsledků
již ukončených projektů.
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 projekty organizací
Jedná se o projekty zaměřené na podporu rozvoje nadnárodních sítí spolupráce usnadňující sběr a výměnu zkušeností a ověřených postupů a jejich šíření. Kooperační sítě jsou
vytvářeny více aktéry odborného vzdělávání v soukromé nebo veřejné sféře na regionální nebo sektorové úrovni. Těmito aktéry jsou úřady, obchodní komory, asociace zaměstnavatelů i zaměstnanců, podniky a výzkumná a školící střediska. Sítě implementují
pracovní program a související aktivity a vypracovávají strategii zajišťující pokračování
spolupráce v rámci sítě i po ukončení smluvního období projektu.
Kontakty a odkazy
 Národní agentura programu Leonardo da Vinci
c/o Národní vzdělávací fond, Opletalova 25, 110 00 Praha 1
T 224 500 522
F 224 500 502
E leonardo@nvf.cz
www.nvf.cz/leonardo
Příkladový projekt
Mezinárodní projekt výměny a umístění určený pro zlepšení a diseminaci expertisy a schopností mladých profesionálů
Program: Leonardo da Vinci – Projekty mobility
Předkladatel: Národní divadlo Praha
Partneři: Volksoper (Rakousko), Volksbühne (Německo), Royal National Theatre (Spojené
království), Liceu (Španělsko), Royal Danish Opera (Dánsko), La Monnaie (Belgie), De
Nederlandse Opera (Nizozemí) a v English National Opera (Spojené království)
Popis: Dvouměsíční stáže osmi mladých pracovníků z managementu a administrativy Národního divadla v divadlech ve Velké Británii, Rakousku, Dánsku, Německu, Belgii,
Nizozemí a ve Španělsku. Praxe byla organizována v oblasti produkce a dramaturgie činohry, opery, baletu a mediálního servisu. Projekt byl zaměřen na získání, rozvoj a zlepšení
profesní kvaliﬁkace.
Výše podpory: 16 640 €
Doba trvání: 9 týdnů
Kontakty a odkazy:
 Ostrovní 1, 112 30 Praha 1
T 224 932 081
F 224 932 092
E m.bonhard@narodni-divadlo.cz
www.narodni-divadlo.cz
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Tempus
Program Tempus umožňuje univerzitám z členských států EU spolupracovat v oblasti projektů modernizace vysokého školství s univerzitami v zemích Balkánu, Střední
Asie a Středomoří.
Program zahrnuje tři hlavní aktivity:

 Joint European Projects (JEPs) – společné evropské projekty
Spolupráce evropských univerzit v dvouletých nebo tříletých projektech připravených na
dosažení cílů, jenž jsou v souladu s národními prioritami stanovenými partnerskými zeměmi a které lze zaměřit např. na tyto aktivity:
Rozvoj studijních programů
Cílovou skupinou jsou vysokoškolští učitelé, studenti a univerzitní řídící orgány, které mohou mít vliv na zavedení kurikul.
Univerzitní management
Cílovou skupinou jsou univerzitní řídící orgány (např. senát, rektorát, děkanát či studentská
rada) a další univerzitní orgány, které mají vliv na institucionální politiku
– centrální univerzitní služby (např. odd. lidských zdrojů, ekonomická odd., centra informačních a komunikačních technologií, odd. zahraničních styků, poradenská centra, studentské
asociace apod.)
Studijní programy pro vzdělávání úředníků ve státní správě
Cílovou skupinou jsou ministerští úředníci, úředníci na místní, regionální nebo národní
úrovni, sociální partneři nebo jejich výuková střediska, média a mediální organizace, obchodní komory, profesionální asociace, podniky a nevládní organizace.

 Structural and Complementary Measures (SCM)
– strukturální a doplňkové aktivity
V rámci těchto aktivit je možné zaměřit se na konkrétní potřeby na národní úrovni speciﬁkované partnerskou zemí jako priority.
Speciﬁcké cíle zahrnují:
 zvýšení kapacity ve strategickém plánování a institucionálním rozvoji národních institucí
zabývajících se národní reformou a v asistenci při budování zahraničních kontaktů
 podpora rozvoje nebo implementace národní politiky, akčního plánu nebo legislativy v dané partnerské zemi s cílem rozvinout speciﬁcké aspekty v oblasti vysokoškolského vzdělávání
 podpora diseminace a využití výsledků dosažených v rámci spolupráce a zaměřených na
cíle programu Tempus a které podporují národní reformu ve vysokoškolském vzdělávání
Cílovou skupinou jsou vysokoškolské instituce, akademičtí pracovníci univerzit, řídící a administrativní pracovníci, veřejné a soukromé instituce zabývající se vysokoškolským vzděláváním (ministerské knihovny, výzkumné ústavy, nadace na podporu vysokoškolského vzdělávání a asociace), podniky a občanské organizace.
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 Individual Mobility Grants (IMG) – individuální granty
Cílem této aktivity je poskytnout akademickým a administrativním pracovníkům ve vysokoškolském sektoru možnost stáží v zahraničí se zaměřením na:
 přípravu společného evropského projektu (partnerská země – EU)
 účast na speciﬁckých akcích – konference, semináře, pracovní setkání týkající se vysokoškolské problematiky (partnerská země – EU/kandidátská země)
 rekvaliﬁkační studijní pobyt, spolupráci na speciﬁckém akademickém tématu, diseminaci
výsledků dobré praxe (partnerská země – EU, EU – partnerská země)
Cílovou skupinou jsou vysokoškolští učitelé (včetně postgraduálních studentů podílejících se na výuce, řádní asistenti a jednotlivci z veřejného a privátního sektoru s příslušnou
akademickou a odbornou zkušeností v daném oboru), administrativní pracovníci se speciﬁckou odpovědností, technický personál, zástupci studentských sdružení, zástupci z řad
studentů, experti v oblasti vzdělávání a ministerští úředníci.
Kontakty a odkazy
 Národní agentura Socrates
U Lužického semináře 13, 118 01 Praha 1
T 257 534 373
F 257 532 407
E pasiakova@socrates.cz
www.socrates.cz
Příkladový projekt
Rehabilitation of Historic Islamic Cities
Program: Tempus – Rozvoj studijních programů (T563 Konzervace kulturního dědictví)
Předkladatel: Brandenburgische Technische Universität Cottbus
Partneři: České vysoké učení technické (Česko), Gesselschaft für Technische Zusammenarbeit
(Německo), Politecnico di Bari (Itálie), Yarmouk University (Jordánsko) a jednotlivci – Zaki
M. Aslan (Itálie), Annette Gangler (Německo) a Burghard Kehr (Rakousko)
Popis: Založení výukového centra v Aleppu zaměřeného na sanaci historických islámských
měst. Součástí projektu je vznik příslušného magisterského studijního programu, stejně
jako i mezinárodní sítě pro výměnu informací založené na vybudované databázi.
Rozpočet: 524 525 € (výše podpory EU 497 300 €)
Doba trvání: 3 roky
Kontakty a odkazy:
 Konrad-Wachsmann-Allee 8, D-03046 Cottbus
T +49/355/69 42 15
F +49/355/69 42 14
E karzenb@tu-cottbus.de
www.tu-cottbus.de
 Koordinátor:
University of Aleppo
T +963/21/26 76 761
F +963/21/26 40 610
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E emsaleh@web.de
www.alepuniv.shern.net
 Český účastník:
České vysoké učení technické (ČVUT) – Rektorát – Odbor mezinárodních vztahů
Zikova 4, 166 36 Praha 6
T 224 353 465
T/F 224 311 042
E pozar@vc.cvut.cz
www.cvut.cz

Erasmus Mundus
Program je zaměřený na podporu spolupráce a mobility v oblasti vysokoškolského
vzdělávání. Podporuje kvalitní magisterské studijní programy a poskytuje stipendia
pro studenty a akademické pracovníky ze třetích zemí, kteří se chtějí magisterských
programů Erasmu Mundu (EM) v zemích Evropské unie zúčastnit.
Studenti ze zemí EU mohou získat stipendia na absolvování části magisterského programu
EM ve třetích zemích. V neposlední řadě program poskytuje ﬁnanční podporu projektům
vedoucím ke zviditelňování a zvyšování atraktivnosti evropského vysokoškolského vzdělávání ve třetích zemích.
Program podporuje čtyři základní oblasti:

 Aktivita 1 – magisterské programy
– realizace integrovaných jedno- a dvouletých magisterských programů se společným
kurikulem a s podmínkou účasti studentů a akademických pracovníků ze třetích zemí
Jedná se o kvalitní integrované kurzy se společným kurikulem, ve kterých bude zajištěno
uznávání částí studia i celého programu. Program musí nabízet minimálně tři vysokoškolské
instituce (tvořící konsorcium) minimálně ze tří zemí EU nebo EHP/ESVO a v době podání
přihlášky musí existovat nebo být plně připraven k zahájení, a to i v případě, že konsorcium
požádá o tzv. přípravný rok.
Programu se mohou zúčastnit vysokoškolské instituce, které nabízejí magisterskou úroveň
studia a splňují další požadavky.

 Aktivita 2 – stipendia
– stipendia pro studenty a akademické pracovníky ze třetích zemí k účasti na magisterských programech EM
Tato aktivita je přímo vázána na Aktivitu 1 – vytvoření magisterských programů Erasmu
Mundu. Jde o stipendia studentům a akademickým pracovníkům ze třetích zemí (tedy ze
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zemí mimo EU, EHP/ESVO a zemí kandidátských) – studentům na studium vybraného magisterského programu Erasmu Mundu a akademikům na výuku nebo výzkumnou činnost
v rámci magisterského programu EM.
Studenti a akademici podávají přihlášku přímo konsorciu univerzit, které po jejich přijetí ke
studiu žádá o stipendia Evropskou komisi. Hlásit se mohou jen studenti, kteří mají ukončený
první stupeň vysokoškolského vzdělání.
Program neposkytuje stipendia evropským studentům nebo akademickým pracovníkům.
Vybraná konsorcia magisterských programů Erasmu Mundu však mohou uzavřít tzv. Partnerství Erasmus Mundus (Aktivita 3) s vysokoškolskými institucemi ze třetích zemí. V rámci
těchto Partnerství mohou přijatí evropští studenti a akademičtí pracovníci zapojení do magisterských programů Erasmu Mundu získat stipendium na krátkodobý pobyt (obvykle tři
měsíce) na partnerské univerzitě ve třetí zemi.

 Aktivita 3 – partnerství
– partnerství mezi konsorciem magisterského programu EM a vysokými školami ve
třetích zemích; stipendia pro evropské akademiky a studenty magisterských programů EM na výjezd na univerzity ve třetích zemích
Partnerství jsou uzavírána mezi konsorciem magisterského programu EM a vysokými školami ze třetích zemí a nabízí možnosti stipendií pro studenty a akademiky ze zemí EU účastnící se magisterských programů EM. Studentům na absolvování části programu EM (obvykle
tři měsíce) na partnerských univerzitách ve třetích zemích a akademikům na výuku nebo
vědeckou práci na univerzitách ve třetích zemích.

 Aktivita 4 – zvyšování atraktivnosti
– projekty evropské spolupráce zaměřené na zvýšení atraktivnosti, zviditelnění evropského vysokoškolského vzdělávání ve třetích zemích
Aktivita podporuje projekty evropské spolupráce zaměřené na zvýšení atraktivnosti, zviditelnění a přístupu k evropskému vysokoškolskému vzdělávání nebo projekty, které se zabývají mezinárodní dimenzí v zajišťování kvality vzdělávání, uznávání kreditů, ve vzájemném
uznávání kvaliﬁkací se třetími zeměmi, vývoji kurikul nebo mobility. Granty jsou poskytovány rovněž na účast na mezinárodních veletrzích, na pořádání seminářů a workshopů.
Tato aktivita je otevřena všem zemím bez ohledu na jejich účast v dalších aktivitách programu. Opět jde o partnerství minimálně tří organizací z minimálně tří zemí EU nebo EHP/
ESVO; do projektu se mohou zapojit také instituce ze třetích zemí. Návrhy projektů mohou
podávat vysokoškolské instituce a jiné veřejné či soukromé organizace aktivní na poli vysokoškolského vzdělávání.
Kontakty a odkazy
 Národní agentura Socrates
U Lužického semináře 13, 118 01 Praha 1
T 257 011 348
F 257 532 407
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E nemeckova@socrates.cz
www.socrates.cz
Příkladový projekt
EUROCULTURE
Program: Erasmus Mundus – Aktivita 1 Magisterské programy
Předkladatel: Rijksuniversiteit Groningen
Partneři: Uppsala Universitet (Švédsko), Universidad de Deusto-San Sebastian (Španělsko),
Georg-August-Universität Göttingen (Německo), Universytet Jagiellonski w Krakowie (Polsko)
a Univerzita Palackého v Olomouci (Česko)
Popis: Cílem studijního magisterského programu, kombinujícího teorii a praxi, je umožnit
studentům pochopení historických, náboženských, sociálních a kulturních aspektů, které
hrály roli v evropském integračním procesu. Dalším cílem je naučit studenty vytvářet společné projekty Evropské unie a třetích zemí. Program je určen přednostně pro zahraniční
studenty, ale přihlásit se do něj mohou i studenti domácí.
Součástí výuky v rámci programu jsou čtyři související oblasti:
– mobilita (analýzy obyvatel, komunit a kultur v lokálním a globálním kontextu)
– transfer (analýzy kulturních hodnot v sociálních interakcích)
– intervence (analýzy politik a aktivit)
– kooperace (analýzy mezikulturní spolupráce v mezinárodních projektech)
Podmínkou pro přijetí do programu EUROCULTURE je předchozí tříleté studium v příbuzných oborech (180 ECTS kreditů a titul bakaláře).
Podoba programu Filozoﬁcké fakulty UP se ustálila, v souladu s programy na jednotlivých
univerzitách zapojených v síti, na pěti základních (vyučované v prvním semestru) a volitelných předmětech (nabízených pro druhý semestr). Oba semestry jsou spojeny desetidenním
intenzivním programem na jedné z partnerských univerzit, kde se studenti a vyučující z participujících univerzit scházejí na mezinárodní konferenci.
Předměty, které nabízí UP, se týkají těchto oborů:
– historie
– politologie a evropská studia
– dějiny umění a muzikologie
– církevní dějiny
– ﬁlozoﬁe
Výše podpory: 15 000 € (2006)
Doba trvání: 16 měsíců
Kontakty a odkazy:
 Oude Boteringestraat 44, NL-9712 GL Groningen
T +31/50/36 36 293, 36 35 176
E euroculture@let.rug.nl, r.wagenaar@et.rug.nl
www.rug.nl
Stránky projektu: www.rug.nl/let/onderwijs/internationalestudies/euroCulture/index
 Katedra historie FF UP
Křížkovského 10, 771 80 Olomouc
T 585 633 231, 585 633 233
F 585 633 012
E radmila.slabakova@upol.cz, khist@ﬀnw.upol.cz
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www.historie.upol.cz
Stránky programu: www.euroculture.upol.cz, www.ﬀ.upol.cz/inter/euroculture.html

eLearning
Hlavím cílem programu eLearning je efektivní zapojení informačních a komunikačních technologií (ICT) do systémů vzdělávání a odborné přípravy v Evropě.
Program má čtyři hlavní aktivity:

 Podpora počítačové a informační gramotnosti
Tato aktivita se zaměřuje na zapojení ICT do vzdělávání, zejména pro ty občany, kteří
mají v důsledku své geograﬁcké polohy, sociálně-ekonomické situace či speciﬁckých
potřeb obtížný přístup k tradičnímu vzdělávání a odborné přípravě.
Aktivita zahrnuje koncepční i praktickou část a zaměřuje se na šíření dobrých příkladů z praxe v podpoře počítačové gramotnosti a na podporu aktivit evropských sítí, asociací, veřejných institucí, partnerství veřejných a soukromých subjektů zaměřené na zvyšování povědomí o ICT ve vzdělávání.

 Evropské virtuální univerzity
Prioritou této aktivity je přidat virtuální dimenzi evropské spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání prostřednictvím podpory vývoje nových organizačních modelů
pro evropské univerzity, poskytování vysokoškolského vzdělávání (virtuální univerzity) a přispěním k evropským výměnným programům a schématům (virtuální mobilita).
Cílem je podpořit vývoj nových organizačních modelů, které stavějí na existujících evropských formách spolupráce (např. program Erasmus) a poskytování eLearningové dimenze
jejich operačním nástrojům (ECTS, European Masters, zajištění kvality, mobilita).

 eTwinning – podpora partnerské spolupráce základních
a středních škol v Evropě a podpora vzdělávání učitelů
Cílem této aktivity je posílit a podpořit propojování a spolupráci základních a středních škol (žáků a učitelů) pomocí internetu.
Všichni mladí Evropané by měli mít během středoškolského studia možnost zúčastnit se
vzdělávacího projektu s partnery z dalších evropských zemí. Taková zkušenost je rozhodující
pro posilování evropské dimenze ve vzdělávání a pro povědomí mladých lidí o multilingvální a multikulturní společnosti. eTwinning mezi školami pomůže rovněž učitelům a odborníkům doplnit si profesní znalosti a dovednosti v používání informačních a komunikačních
technologií ve výuce.
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eTwinning může hrát významnou roli v propojení nejen škol, ale také komunit, které je obklopují. Mezi městy a regiony existuje dlouholetá tradice partnerské spolupráce. Proč by
se tato síť nemohla rozšířit i mezi základní a střední školy, mezi jejich učitele, rodiče jejich
žáků, místní orgány státní správy a samosprávy, kulturní instituce, média, ﬁrmy a stát se tak
základem pro rozvoj evropské občanské společnosti?
Cílem programu není seznámit studenty a učitele s informačními a komunikačními technologiemi jako takovými, ale zajistit, aby tyto mohly být v co nejširší míře zapojeny do výuky.

 Doplňkové aktivity na podporu eLearningu v Evropě
Tyto aktivity staví na Akčním plánu eLearningu a podporují šíření dobrých příkladů,
produktů a služeb, které jsou výsledkem řady projektů a programů ﬁnancovaných jak
na evropské, tak národní úrovni.
Cílem je podpořit spolupráci mezi zúčastněnými subjekty.
Podpora bude poskytnuta např. na aktivní monitoring Akčního plánu eLearningu, správu
eLearningového portálu, který poskytne jednoduchý a přímý přístup k evropským aktivitám na poli eLearningu a k existujícím informačním zdrojům, aktivity zvyšující povědomí
a informovanost prostřednictvím evropských sítí, výhledové studie eLearningu.
Evropský eLearningový portál poskytuje podporu eLearningu v podobě propagace a výměny dobrých příkladů praxe a pomoc při navazování partnerské spolupráce.
Kontakty a odkazy
 Národní agentura Socrates
U Lužického semináře 13, 118 01 Praha 1
T 257 011 350, 257 530 504
F 257 532 407
E pychova@socrates.cz, sir@socrates.cz, etwinning@socrates.cz
www.socrates.cz/elearning
www.etwinning.net
www.elearningeuropa.info
Příkladový projekt
eLearning for Museum and School Environments (e-MUSE)
Program: eLearning (pilotní projekt)
Předkladatel: Academic Research Computer Technology Institute
Partneři: Finham Park Secondary School (Spojené království), University of Warwick (Spojené
království), Foundation of the Hellenic World (Řecko), Giunti Ricerca S. r. l. (Itálie), Consorzio
Gioventu’ Digitale (Itálie) a Erevnites Publications (Řecko)
Popis: Cílem projektu e-MUSE je zakládání síti specializovaných kulturních a vzdělávacích institucí, především muzeí a škol za spolupráce technologických společností, za účelem vytváření společných, pro děti a mládež ve věku od deseti do patnácti let přitažlivých učebních
materiálů a služeb. Projekt podporuje užívání informačních a komunikačních technologií
(ICT) ve formálním i neformálním vzdělávání ve školách a muzeích a umožňuje žákům se prostřednictvím digitálních médií podílet na vzdělávacích aktivitách. Za účelem zvýšení dopadu
vzdělávání o historii a kultuře, vznikla vedle softwarových nástrojů řada interaktivních výstav.
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Díky projektu je evropská mládež lépe připravena na chápání své situace a perspektiv v postmoderním světě – je vybavena komunikačními a rozumovými schopnostmi, které jí umožní
být si vědoma kořenů problémů naší doby a které jí umožní tyto problémy řešit, a to jak na
úrovni jednotlivce, tak i na úrovni kolektivu a společnosti.
Výsledky projektu:
– sada vzdělávacích aktivit
– softwarové nástroje
– model příkladů dobré praxe
Doba trvání: říjen 2002–říjen 2004
Kontakty a odkazy:
 Aktaiou 11, GR-118 51 Athens
T/F +30/21/03 41 62 20
E thh@cti.gr
www.cti.gr
Stránky projektu: http://eeym.eap.gr/emuse

Label
Evropská jazyková cena Label pro inovativní projekty byla založena na základě vytyčení cíle, který stanoví, že každý občan Evropské unie by měl ovládat tři evropské jazyky.
Cena je udělována inovativním projektům v oblastech:
a) jazykové vzdělávání
b) individuální učitelé jazyků
Cílem ceny Label je podporovat kvalitní inovativní projekty na poli jazykového vzdělávání a prostřednictvím tohoto ocenění zajistit jejich větší publicitu, inspirovat další učitele
k přejímání těchto aktivit ve výuce jazyků, pomoci jim zařadit nové prvky do jazykové výuky
a celkově zvýšit zájem o oblast jazykového vzdělávání.
Evropská jazyková cena je koordinována Evropskou komisí, avšak je řízena na bázi decentralizované aktivity a udílí ji tak národní porota na základě kritérií, která byla stanovena Evropskou
komisí.
Kontakty a odkazy
 Národní agentura programu Socrates
U Lužického semináře 13, 118 01 Praha 1
Jitka Schubertová
T 257 011 341
E schubertova@socrates.cz
http://web.socrates.cz/default.asp?sekce=1&podsekce=52
Databáze podpořených projektů je přístupná na stránkách Evropské komise
http://europa.eu.int/comm/education/language/label/index.cfm
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Příkladový projekt
Das Kindergartenjahr in Tschechien, in der Slowakei und in Deutschland
Program: Socrates II – Podprogram Comenius 1 – Spolupráce škol; v rámci Labelu priorita
Jazykové vzdělávání (v předškolních letech a v prvních dvou letech školní docházky)
Předkladatel: Mateřská škola Vsetín
Partneři: Evang. Ki.Ga An der Allee Sulzbach-Rosenberg (Německo) a Materská škola Svit
(Slovensko)
Popis: Projekt, plánovaný jako tříletý, je dobrým příkladem jak učit děti od útlého věku větší citlivosti pro cizí jazyky, jak s dětmi poznávat cizí země, zvyky a kulturu, a to i za předpokladu, že vás dělí od sebe stovky kilometrů a faktická výměna tak malých dětí a pobyt
v zahraničí jsou téměř nemožné. Stěžejním materiálem v mezinárodní spolupráci je pravidelná výměna dopisů (ze života MŠ) dětí a učitelek. Děti se na začátku vzájemně představily
a formou svých zážitků a prožitků referují svým kamarádům v zahraničí, co se děje ve školce,
s čím si hrají, jaké svátky slaví, jaké akce jsou v MŠ, co se jim povedlo apod. Dopisy, které
přijdou, učitelky dětem čtou a o daném tématu společně hovoří. Děti i paní učitelky se učí
zajímavé písničky, říkadla, hry, poslouchají dětské německé písně z CD. Postupně se tak rozšiřuje slovní zásoba dětí v českém i německém jazyce. Cílem není děti zahltit němčinou, ale
získat u dětí vztah k jazyku, uchovat kvalitní sluchové vjemy, které děti dále využijí při výuce
cizího jazyka v základní škole a dalším životě.
Doba trvání: od r. 2004 tři roky
Kontakty a odkazy:
 Luh I 1832, 755 01 Vsetín
E msluh@mybox.cz
www.msluh.wz.cz

Asia–Link
Program Asia–Link je spravován v rámci programu EuropeAid. Jednou ze základních
prioritních oblastí Asia–Link je i sociální a kulturní rozvoj.
Základní cíle programu Asia–Link jsou:
 rozvoj regionální a mnohostranné spolupráce mezi vysokými školami členských států
a rozvojovými zeměmi v Asii
 vytvoření nového udržitelného partnerství mezi vzdělávacími institucemi Evropské unie
a Asie v oblasti terciárního vzdělávání
 posílení existujícího partnerství
Hlavní oblasti spolupráce:
 rozvoj lidských zdrojů
 rozvoj kurikul
 rozvoj institucí a systémů
Požadované spoluﬁnancování představuje 25 % (10 % pokud jsou partneři z nejméně rozvinutých zemí).
Minimální počet partnerů činí alespoň dva partneři z různých členských zemí EU + dva partneři ze způsobilých asijských zemí. Projekty mohou být v délce 6–36 měsíců.
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Způsobilými institucemi jsou vysoké školy a sítě vysokých škol.
Účastnickými zeměmi programu Asia–Link jsou země Evropské unie a téměř dvacet asijských zemí.
Kontakty a odkazy
 EuropeAid Co-operation Oﬃce
L-41 – 02/57, B-1049 Bruxelles
F +32/2/29 84 863
E europeaid-asia-link@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/asia-link/index_en.htm
Podpořené projekty
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/asia-link/fundedprojects_home.htm
Příkladový projekt
Internationally Co-ordinated Curriculum Development for Modules in Intercultural
Communication
Program: Asia–Link – Rozvoj kurikul
Předkladatel: Technische Universität Dresden
Partneři: University of Limerick (Irsko), Beijing ligong daxue/Beijing Institute of Technology
(Čína) a University of Dhaka (Bangladéš)
Popis: Projekt usiluje o prohloubení mezikulturních a multimediálních kompetencí vysokoškolských pedagogů a studentů, a to prostřednictvím lepšího porozumění evropskému
a asijskému regionu. Za tímto účelem budou navrženy a aplikovány nové výukové postupy
využívající i nových multimédií.
Výše podpory: 299 990 €
Doba trvání: od března 2004 tři roky
Kontakty a odkazy:
 Centre for East Asian Studies
Mommsenstr. 13, D-01062 Dresden
T +49/351/46 33 74 28
F +49/351/46 33 16 89
E haese@rcs.urz.tu-dresden.de
www.tu-dresden.de
Stránky projektu: www.iccd-project.net

ALFA
Program ALFA (América Latina – Formación Académica) je spravován v rámci programu EuropeAid.
Program je zaměřen na spolupráci institucí vysokého školství zemí Evropské unie a zemí
Latinské Ameriky.
V rámci programu jsou z hlediska kultury využívány priority:
 2. Architektura, urbánní a regionální plánování
 3. Umění a design
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 8. Humanitní obory
 9. Jazyky a ﬁlologické obory
 14. Sociální vědy
 15. Komunikace a informační věda
 16. Ostatní oblasti (např. volný čas)
Požadované spoluﬁnancování představuje 25 % (10 % v případě, že síť zamýšlí předložit projekt zaměřený na přípravu mobility).
Způsobilými žadateli jsou sítě vysokoškolských institucí (HEI); účastníky mohou být vysoké
školy, vzdělávací centra pro dospělé, nevládní neziskové organizace, orgány veřejné správy
a soukromé podniky.
Účastnickými zeměmi programu ALFA jsou země Evropské unie a téměř dvacet latinskoamerických zemí; ostatní země mohu mít v rámci projektu statut pozorovatele a svou účast
hradit z vlastních zdrojů.
Sítě musí splňovat tyto podmínky:
 minimálně šest členů (tři ze tří zemí EU a tři ze tří zemí Latinské Ameriky)
 členové sítě musí být uznáni za vysokoškolské instituce národními úřady
 počet členů ze všech zemí musí být vyšší než počet členů z jedné země
Kontakty a odkazy
 EuropeAid Co-operation Oﬃce
Directorate B – Latin America
Unit B2 – Centralised Operations (Latin America)
Programme ALFA
J 54 – 04/29, B-1049 Bruxelles
E europeaid-infoalfa@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/index_en.htm
Způsobilé instituce z ČR
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/information/institutions/ies_czech_
en.htm
Podpořené projekty
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/information/results_en.htm
Vyhledávání partnerů
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/g2/m_login.cfm
Příkladový projekt
Turismo cultural en América Latina y Europa – investigación, formación y desarrollo regional
(název sítě IBERTUR)
Program: ALFA
Předkladatel: Universidad de Barcelona
Partneři: Escuela Universitaria de Turismo Euroaula (Španělsko), University of West England
(Spojené království), Osservatorio Europeo sul Turismo Culturale – Centro Universitario Europeo
per i Beni Culturale (Itálie), Universidade do Algarve (Portugalsko), Universidad Nacional del
Yucatan (Mexiko), Universidad de la Republica Oriental del Uruguay (Uruguay), Universidad
Nacional de Misiones (Argentina), Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina), Universidad
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de Buenos Aires (Argentina), Universidad del Salvador (Argentina), Universidad Federal de Ouro
Preto (Brazílie), Instituto Politecnico Nacional (Argentina) a NETSUD (Argentina)
Popis: Cílem projektu je integrovat výzkum kulturního turismu, který pomáhá regionálnímu
ekonomickému vývoji a přispívá k zachovávání kulturních zdrojů. Dále je smyslem podpořit
spolupráci mezi soukromým a veřejným sektorem a rovněž tak podpořit spolupráci s jinými
bilaterálními a multilaterálními programy a projekty.
Doba trvání: od 1. srpna 2003 dva roky
Kontakty a odkazy:
 Secretaria Programa de Gestión Cultural
Pg. Vall d’Hebron, 171 (Edif. Llevant Desp. 008), ES-08035 Barcelona
T +34/93 40 34 427
E jjuan@ub.edu
www.ub.edu
Stránky projektu: www.gestioncultural.org/gc/ibertur

ALßAN
Program Alßan je spravován v rámci programu EuropeAid. Jedná se o program podporující spolupráci mezi zeměmi Evropské unie a zeměmi Latinské Ameriky v oblasti
vysokoškolských stipendií pro magisterské, doktorandské a další studium a vzdělávání v institucích zemí EU.
Jednotlivá stipendia mohou trvat od šesti měsíců do tří let.
Účastnickými zeměmi programu Alßan jsou země Evropské unie a téměř dvacet latinskoamerických zemí.
Kontakty a odkazy
 EuropeAid Co-operation Oﬃce
Directorate B – Latin America
Unit B.2 – Centralised Operations (Latin America)
Programme Alßan
J 54 – 04/29, B-1049 Bruxelles
F +32/2/29 91 047, 29 91 080
E europeaid-infoalban@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alban/index_en.htm
Koordinátor implementačního konsorcia
 Asociación Grupo Santander
Universidade do Porto
Rua de Ceuta, 118 – 5° (Sala 35), PT-4050-190 Porto
E info@programalban.org
www.programalban.org
Způsobilé instituce z ČR
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alban/information/institutions/ies_czech_en.htm
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EU–USA
Program spolupráce mezi zeměmi EU a USA podporuje inovativní, multilaterální, na
studenty zaměřené projekty, které mají potenciál stimulovat kvalitní a dlouhodobou
transatlantickou spolupráci v oblasti vysokého školství a dalšího vzdělávání.
Program může rovněž podpořit mezinárodní vzdělávací projekty, které představují nové
formy spolupráce mezi EU a USA.
V rámci programu jsou podporovány tyto aktivity:
 implementační projekty konsorcií (tříleté projekty, studenti proﬁtují z mezinárodního kurikula a kulturní dimenze, která je „přidanou“ součástí studia)
 přípravné projekty konsorcií (jednoleté granty poskytují podporu pro plánování mezinárodní spolupráce institucím, které nemají žádnou předchozí praxi se studiem a vzděláváním v zahraničí)
 doplňkové aktivity (dvouleté granty podporují obecně celkový záměr vývoje mezinárodních kurikul)
Účastnickými zeměmi programu jsou členské státy EU a Spojené státy americké.
Konsorcia musí mít minimálně šest členů (tři ze tří zemí EU a tři ze tří států USA).
Způsobilými žadateli jsou vysokoškolské instituce, průmyslové a obchodní skupiny, nevládní neziskové organizace, nakladatelé, obchodní komory, veřejná správa a výzkumná centra.
Kontakty a odkazy
 DG Education and Culture
Unit B-6, B-1049 Bruxelles
T +32/2/29 90 023
F +32/2/29 55 719
E eac-3C-cooperation@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-usa/index_en.html
Podpořené projekty
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-usa/projects_en.html
Příkladový projekt
Music Study, Mobility, and Accountability (MSMA)
Program: EU–USA – Doplňková aktivita
Předkladatel: Noord Nederlands Conservatorium (nyní Prince Claus Conservatoire; evropská
strana), University of Rochester (americká strana)
Partneři: European Association of Conservatoires (Nizozemí), Malmö Music Academy
(Švédsko), Royal College of Music (Spojené království), National Association of School of
Music (Spojené státy americké) a University of Huston (Spojené státy americké)
Popis: Cílem projektu je poskytnout informace, analýzy, doporučení a návrhy k budoucí spolupráci a výměně studentů, kurikul či know-how v oblasti odborné hudební přípravy. Smyslem
je kvalitativní zlepšení hudební výuky na příslušných institucích v účastnických zemích.
Výše podpory: 73 883 €
Doba trvání: 1. října 2002–31. března 2005
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Kontakty a odkazy:
 Eastman School of Music
26 Gibbs Street, Rochester, NY 14604-2599, USA
T +1/585/27 41 010
F +1/585/26 32 807
E jundercoﬂer@esm.rochester.edu
www.esm.rochester.edu
 Veemarktstraat 76
NL-9724 GA Groningen
T +31/50/59 51 300
F +31/50/59 51 399
E c.a.smilde@pl.hanze.nl
www.hanze.nl/prinsclausconservatorium/nl
Stránky projektu: www.arts-accredit.org/index.jsp?page=MSMA

EU–Canada
Program spolupráce mezi zeměmi Evropské unie a Kanadou podporuje inovativní,
multilaterální, na studenty zaměřené projekty, které mají potenciál stimulovat kvalitní a dlouhodobou transatlantickou spolupráci v oblasti vysokého školství a dalšího
vzdělávání.
Program může rovněž podpořit mezinárodní vzdělávací projekty, které představují nové
formy spolupráce mezi EU a Kanadou.
V rámci programu jsou podporovány pouze implementační projekty konsorcií (tříleté projekty, studenti proﬁtují z mezinárodního kurikula a kulturní dimenze, která je „přidanou“
součástí studia). Projekty by měly být životaschopné i po skončení grantu EU a měly by
sloužit jako modelové příklady pro danou oblast.
Projekty se mohou týkat vývoje a šíření inovativních mezinárodních kurikul, studentské mobility, výměn či vývoje na počítačích a internetu založených technologií.
Účastnickými zeměmi programu jsou členské státy EU a Kanada.
Konsorcia musí mít minimálně pět členů (tři ze tří zemí EU a dva ze dvou provincií Kanady).
Způsobilými žadateli jsou vysokoškolské instituce, průmyslové a obchodní skupiny, nevládní neziskové organizace, nakladatelé, obchodní komory, veřejná správa a výzkumná centra.
Kontakty a odkazy
 DG Education and Culture
Unit EAC-B-6, B-1049 Bruxelles
T +32/2/29 95 482
F +32/2/29 55 719
E eac-3C-cooperation@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-canada/index_en.html
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Podpořené projekty
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-canada/projects_en.html
Příkladový projekt
Canada Exchanges with the Mediterranean – Migration Experiences and Their Impact on
Nationalism Transnationalism and Identity (CEMMENTI)
Program: EU–Canada
Předkladatel: Università di Bologna (evropská strana) a York University (kanadská strana)
Partneři: University of Malta (Malta), University of Athens (Řecko), University of Prince
Edward Island (Kanada) a Trent University (Kanada)
Popis: Cílem projektu je vytvořit společné inovativní kurikulum zaměřené na studium nacionalismu a migrace. Projekt chce dát dohromady studenty a pedagogy z oblasti humanitních a sociálních věd (např. literatura, kulturní studia, evropská či středozemní studia).
Rozpočet: 231 395 € (výše podpory EU 142 000 €)
Kontakty a odkazy:
 Diri – Uﬃcio Rapporti Internazionali
Via Zamboni 33, IT-40126 Bologna
T +39/51/20 99 911
F +39/51/20 99 351
E uri@unibo.it
www.unibo.it/estero
 York International
108 Vanier College, 4700 Keele Street, Toronto, ON M3J 1P3, Canada
T +1/416/73 65 177
F +1/416/73 65 176
E yiinfo@yorku.ca
http://international.yorku.ca

EU–Australia
Program spolupráce mezi zeměmi Evropské unie a Austrálií podporuje inovativní,
multilaterální projekty, které mají potenciál stimulovat kvalitní a dlouhodobou spolupráci v oblasti vysokého školství a dalšího vzdělávání.
V rámci programu jsou podporovány tyto aktivity:
 projekty společných konsorcií (zaměřené na studentskou mobilitu a tvorbu kurikul)
Konsorcia musí mít minimálně šest členů (tři ze tří zemí EU a tři z Austrálie).
Projekty by měly být životaschopné i po skončení grantu EU a měly by sloužit jako modelové příklady pro danou oblast.
 doplňkové aktivity (např. konference, semináře, podpora publikacím a internetovým stránkám; hlavní oblastí zájmu je strategie v mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání)
Aktivity musí zahrnovat minimálně jednoho australského partnera a minimálně dva partnery
ze dvou zemí Unie. Pokud se v případě EU jedná o organizaci činnou na celoevropské úrovni (tj.
zahrnuje členy minimálně ze dvou členských států EU), není potřebný druhý evropský partner.
Účastnickými zeměmi programu jsou členské státy EU a Austrálie.
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Kontakty a odkazy
 DG Education and Culture
Unit EAC-B-6, B-1049 Bruxelles
T +32/2/29 95 482
F +32/2/29 55 719
E eac-3C-cooperation@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu_others/australia/index_en.html
Podpořené projekty
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu_others/australia/projects_en.html
Příkladový projekt
Sharing Our Heritages – Master Classes in Cultural and Natural Heritage Management
Program: EU–Australia
Předkladatel: Brandenburgische Technische Universität Cottbus (evropská strana) a University of Western Sydney (australská strana)
Partneři: Catholic University Leuven (Belgie), Universidad Politecnica de Valencia (Španělsko),
University College Dublin (Irsko), Charles Darwin University (Austrálie), Curtin University of
Technology (Austrálie) a Deakin University (Austrálie)
Popis: Cílem tohoto pilotního projektu je představit know-how celkem osmdesáti magisterským studentům týkající se vhodného managementu kulturního a přírodního dědictví.
Výměny se uskuteční v pařížském UNESCO World Heritage Centre a v australském The Kakadu
World Heritage Site.
Rozpočet: 436 011 € (výše podpory EU 299 374 €)
Kontakty a odkazy:
 Akademisches Auslandsamt
Postfach 10 13 44, D-03013 Cottbus
T +49/355/69 28 03
F +49/355/69 21 08
E intoﬀ@tu-cottbus.de
www.tu-cottbus.de
 Locked Bag 1797, Penrith South DC, NSW 1797, Australia
T +61/2/96 85 90 87
F +61/2/96 85 92 98
E ovc.wwwmgr@uws.edu.au
http://sites.uws.edu.au/international

EU–New Zealand
Cílem tohoto programu je prostřednictvím konsorcií vytvářet společné magisterské
studijní programy.
V rámci programu je podporována pouze jedna aktivita:
 společný studijní program (výsledkem je magisterský program)
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Účastnickými zeměmi programu jsou členské státy EU a Nový Zéland.
Vedle spolupráce v rámci programu EU–New Zealand existuje možnost požádat o stipendium v The New Zealand International Doctoral Research Scholarship Programme, který je
otevřený i pro zájemce ze zemí Evropské unie.
Kontakty a odkazy
 DG Education and Culture
Unit EAC-A-5, B-1049 Bruxelles
T +32/2/29 95 482
F +32/2/29 55 719
E eac-3C-cooperation@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu_others/nz/index_en.html
 Education New Zealand
P. O. Box 10-500, Wellington, New Zealand
T +64/4/47 20 788
F +64/4/47 12 828
E scholarship@educationnz.org.nz
www.educationnz.org.nz
Podpořené projekty
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu_others/nz/projects_en.html
Příkladový projekt
Leonardo – A Multi-national Exploration in Interaction Design Education and Research
Program: EU–New Zealand
Předkladatel: Fachhochschul Hagenberg (evropská strana) a The University of Canterbury
(novozélandská strana)
Partneři: Univerza v Ljubljani (Slovinsko), University of Lancaster (Spojené království),
University of Nottingham (Spojené království), Wanganui School of Design (Nový Zéland)
a University of Waikato (Nový Zéland)
Popis: Cílem projektu je vytvořit unikátní multikulturní studijní kurz v oboru interaktivních
technologií a designu. V průběhu tříletého projektu dojde k výměně více než sedmdesáti
studentů a cca dvanácti pedagogů.
Rozpočet: 330 230 € (výše podpory EU 225 000 €)
Doba trvání: 3 roky
Kontakty a odkazy:
 Hauptstraße 117, AT-4232 Hagenberg
T +43/7236 3888–0
F +43/7236 3888–99
E info@fh-hagenberg.at
http://mtd.fh-hagenberg.at
 Private Bag 4800, Christchurch 8020, New Zealand
T +64/3/36 42 459
E international@canterbury.ac.nz
www.canterbury.ac.nz
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EU–Japan
Cílem tohoto programu je prostřednictvím konsorcií vytvářet společné magisterské
a bakalářské studijní programy.
V rámci programu je podporována pouze jedna aktivita:
 společný studijní program (výsledkem je bakalářský nebo magisterský program)
Účastnickými zeměmi programu jsou členské státy EU a Japonsko.
Kontakty a odkazy
 DG Education and Culture
Unit EAC-B-6, B-1049 Bruxelles
T +32/2/29 90 023
F +32/2/29 55 719
E eac-3C-cooperation@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu_others/japan/index_en.html
Podpořené projekty
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu_others/japan/projects_en.html
Příkladový projekt
Architecture and Urbanism Student Mobility International Programme (AUSMIP)
Program: EU–Japan
Předkladatel: Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris la Villette (evropská strana)
a University of Tokyo (japonská strana)
Partneři: Hogeschool voor Wetenschap & Kunst (Belgie), Technical University of München
(Německo), Technical University of Lisbon (Portugalsko), Chiba University (Japonsko)
a Kyushu University (Japonsko)
Popis: Projekt nabídne celkem osm studijních programů architektury a urbanismu přibližně
osmi desítkám studentů.
Výše podpory: 299 682 €
Kontakty a odkazy:
 Avenue de Flandre 144, FR-75019 Paris
T +33/1/44 65 23 00
F +33/1/44 65 23 01
E directeur@paris-lavillette.archi.fr
www.paris-lavillette.archi.fr
 School of Engineering
Department of Architecture
7-3-1, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-8656, Japan
T +81/3/58 41 60 13
F +81/3/58 41 61 86
E adm-daigakuin@t-adm.t.u-tokyo.ac.jp
www.arch.t.u-tokyo.ac.jp/?ArchWeb
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mládež
Youth
Program neformální výchovy a vzdělávání Youth (Mládež) zasahuje do sektoru kultury tím, že ﬁnancuje výměnné, neplacené pobyty mladých lidí se zaměřením na kulturní témata, během nichž se mladí Evropané podílejí na rekonstrukci kulturních památek, jakož i speciﬁcké iniciativy mladých lidí v oblasti umění atd.
Youth je určen všem mladým lidem – organizovaným i neorganizovaným – ve věku 15–25 let,
pracovníkům s mládeží, vedoucím skupin, organizátorům projektů, metodickým poradcům,
organizacím pracujícím s mládeží, místním úřadům a institucím zaměřeným na oblast mimoškolního vzdělávání.
Cílem programu je pomoci mladým lidem získávat nové vědomosti, zkušenosti, dovednosti a kvaliﬁkaci, integrovat se do společnosti, rozvíjet vlastní iniciativu, překonávat bariéry
přístupu ke vzdělávání, překonávat předsudky vůči jakýmkoli odlišnostem, projevit svou
solidárnost v Evropě i širším světovém měřítku.
Program zahrnuje tyto akce:

 Akce 1 Mezinárodní výměny mládeže
Příležitosti pro skupiny mladých lidí získat nové přátele, rozvíjet spolupráci, diskutovat o různých tématech, poznat evropské země a jiné kultury.
Výměnné pobyty mají pedagogický neformálně vzdělávací cíl. Hlavním cílem je vychovávat mladé lidi k toleranci, solidaritě a porozumění prostřednictvím interkulturního
vzdělávání. Celkový počet účastníků výměny je minimálně šestnáct a maximálně šedesát
osob.
V rámci Akce 1 je možné uskutečnit dvoustranné, třístranné, vícestranné a putovní výměny,
výměny v rámci spolupráce se třetími zeměmi a mládežnická setkání. U všech typů výměn
je nutná účast alespoň jedné členské země EU.

 Akce 2 Evropská dobrovolná služba (EVS)
EVS znamená zkušenost nového druhu a příležitost naučit se něčemu novému a přispět něčím novým své hostitelské komunitě.
Aktéry EVS jsou dobrovolníci ve věku 18–25 let, vysílající a hostitelská organizace. Každému
z nich přináší EVS něco jiného – mladému dobrovolníkovi novou životní zkušenost, (sebe)poznání, sebevědomí, jazykové znalosti, případně i odbornost, novou životní i profesionální
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orientaci, sociální a komunikační kompetence, motivaci; vysílající i hostitelské organizaci nové zkušenosti a nápady, nové kontakty, nové možnosti spolupráce, rozšíření spektra
a kvality vlastní činnosti, evropský rozměr, interkulturní přínos a místním komunitám všeobecně prospěšnou práci vykonanou mimo rámec běžných aktivit a možností obce, „přiblížení se“ Evropě v širokém slova smyslu.
Nejčastějšími oblastmi působení jsou ochrana životního prostředí, umění a kulturní dědictví, sociální oblast, práce s dětmi a mládeží a informace pro mládež, volný čas a sport.
Podle délky trvání projektů se rozlišují projekty krátkodobé (tři týdny až šest měsíců) a dlouhodobé (šest až dvanáct měsíců) a projekty dvoustranné, celoevropské mnohostranné a mnohostranné projekty se třetími zeměmi.

 Akce 3 Iniciativy mládeže
Projekty místního, regionálního, národního i evropského rozsahu, které vznikají z potřeby skupiny mladých lidí realizovat svůj nápad samostatně, případně za pomoci
zkušenějšího poradce nebo pracovníka s mládeží.
Skupinu by měli tvořit nejméně čtyři lidé, z nichž jeden převezme zodpovědnost za předložení žádosti a podpis smlouvy.
Nejčastější témata skupinových iniciativ jsou: oživování a uchovávání místních tradic nebo
památek, ochrana životního prostředí, účast mladých lidí na práci místních sdělovacích prostředků, kulturní aktivity (divadlo, tanec, hudba, výtvarné činnosti apod.), antirasisticky zaměřené aktivity, informace pro mládež, integrace handicapované nebo ohrožené mládeže.

 Akce 4 Společné aktivity
Cílem společných aktivit je prosazovat „Evropu vědomostí“ a soustředit se na témata,
která se svou povahou neomezují pouze na jednu oblast, tj. vzdělávání, odbornou přípravu nebo politiku práce s mládeží.
Společné aktivity vyžadují zesílení spolupráce mezi subjekty z různých sektorů a oblastí
lidského vědění. Programy Socrates, Leonardo da Vinci a Youth jsou doplňkovými nástroji, jejichž společným cílem je vytvořit na evropské úrovni takové podmínky, které umožní
studentům všech věkových kategorií získat zkušenosti, vědomosti a dovednosti potřebné
k životu, práci a aktivní účasti ve společnosti. Společné aktivity jsou zahrnuty do všech tří
programů a dávají jejich doplňkovému charakteru konkrétní podobu prostřednictvím realizace iniciativ, které přesahují rámec jednotlivých programů. Společné aktivity se také mohou rozšířit i do dalších oblastí (např. do oblasti kultury).

 Akce 5 Podpůrná opatření
Podpůrná opatření jsou nástrojem, který má pomáhat všem lidem a organizacím zapojeným do práce s mládeží při zlepšování jejich kvaliﬁkace prostřednictvím školících
aktivit, při rozvoji mezinárodní spolupráce a při přípravě projektů a iniciativ realizovaných v rámci programu Youth.
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Důležitým cílem podpůrných opatření je také zajištění informovanosti mládeže o programu
Youth a obecně o neformálně vzdělávacích aktivitách. V rámci podpůrných opatření jsou
podporovány projekty seminářů, konferencí, přípravných cest, pracovních stáží i semináře
pro mladé lidi, kteří si chtějí rozšířit obzory.
Podpůrných opatření se mohou účastnit pracovníci s mládeží, vedoucí mládežnických skupin, skupiny mládeže organizující projekty, organizace vyvíjející činnost v oblasti neformálního vzdělávání, vedoucí projektů, školitelé, mentoři dobrovolníků, podpůrný personál.

 Přeshraniční spolupráce (CBC)
Cílem je zlepšení mezinárodních kontaktů a společných aktivit mladých lidí žijících
v pohraničí.
Za tímto účelem byly vyčleněny zvláštní ﬁnanční prostředky určené pro projekty, jenž mají
jasné znaky přeshraniční spolupráce, a na aktivity probíhající v příhraničním regionu.

 Spolupráce s partnerskými zeměmi
Partnerské země mohou být zapojeny do projektů v rámci Akce 1, 2 a 5 nebo se v nich
tyto projekty mohou realizovat za předpokladu, že budou jednoznačně vyhovovat
zvláštním kritériím.
Cíly jsou: spolupráce s mladými lidmi a partnerskými subjekty ze zemí z jiných oblastí světa, budování dlouhodobých partnerství a podpora výměny zkušeností a know-how mezi
nevládními a vládními subjekty v EU a partnerských zemích, zlepšení vzájemných vztahů
a poměrů mezi státy, poznávání jejich kultur a identit, rozvoj dobrovolnických aktivit a občanské společnosti v partnerských zemích.

 Euro-med
Cílem spolupráce se středomořskými zeměmi je vzájemné prohlubování znalostí, porozumění a dialogu mezi mládeží ve středomořských partnerských zemích a v členských státech EU.
Spolupráce se snaží podněcovat aktivní občanství mladých lidí, zvláště mladých žen, aby
se zapojili do veřejného života ve svých komunitách, a dále posilovat účast mládežnických
nevládních neziskových organizací ve veřejném životě své země.
Program Euro-med se zaměřuje na tematické priority přizpůsobené středomořskému kontextu. Patří k nim aktivní účast v občanské společnosti, posilování vědomí občanství, aktivní
role žen ve společnosti, boj proti rasismu a xenofobii, práva menšin, kulturní dědictví a ochrana životního prostředí. Příjemci grantů by měli pojmout alespoň jednu z těchto priorit do
svých projektů.
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Spolupráce se středomořskými zeměmi může probíhat pouze v rámci Akce 1, 2 a 5.
Kontakty a odkazy
 Institut dětí a mládeže MŠMT ČR
Česká národní agentura programu EU Mládež
Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1
T/F 224 872 280
E youth@youth.cz
www.youth.cz
Vyhledávání partnerů
www.youthforeurope.org
Síť výzkumných center SALTO-Youth
www.salto-youth.net
Evropská informační síť pro mládež
www.eurodesk.cz
Příkladový projekt
“Its our turn.” Cross-cultural Encounter and Interreligious Dialogue in Europe and the Middle
East
Program: Youth – Akce 5 – Podpůrná opatření
Předkladatel: Heimbildungsstätte der Caritas Bad Saarow
Partneři: The Arab Educational Institute (Palestina), Bayad Retreat & Conference Centre
(Egypt), Allon Institute Valves Education (Izrael), The Council of Christians and Jews (Spojené
království) a Vilnius Universitetas (Litva)
Popis: Cílem projektu je podpořit vzájemný respekt a rozmanitost, a to prostřednictvím
dialogu a společných aktivit mládeže pocházející z multietnického a multináboženského
prostředí.
Projekt se skládá ze tří částí:
– přípravných konferencí v Německu a ve Spojeném království
– čtyř seminářů (Německo, Spojené království a Litva)
– projektů na lokálních/národních úrovních
Projekt je zaměřen na zkušené pracovníky s mládeží, kteří budou nově získané poznatky
a zkušenosti využívat ve své další práci.
Výsledky projektu budou prezentovány na internetových stránkách.
Rozpočet: 259 745 € (výše podpory EU 159 750 €)
Doba trvání: 1. listopadu 2004–30. června 2007
Kontakty a odkazy:
 Karl-Marx-Damm 59, D-15526 Bad Saarow
T +49/33 63 14 998–0
F +49/33 63 14 998–28
E info@heimbildungsstaette.de
www.heimbildungsstaette.de
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věda
6. rámcový program
6. RP je hlavní program EU pro výzkum a technologický rozvoj.
Program slouží dvěma strategickým cílům: k posilování vědecké a technologické základny
průmyslu a ke zvýšení jeho mezinárodní konkurenceschopnosti, přičemž výzkumné aktivity
mají vytvářet podporu dalším politikám EU – cílem je tak vytvoření Evropského výzkumného prostoru (ERA).
Dílčí cíle programu: integrovat výzkum ve vybraných tematických prioritách, v nichž by
Evropa měla dosáhnout vysoké přidané hodnoty, vytváření nástrojů vedoucích k silnějšímu
propojení národních, regionálních a dalších evropských aktivit i k zajištění vysoké efektivity
řešení výzkumných problémů a patřičné autonomie řešitelských týmů, umožňující takové
strukturování výzkumu, které Evropě zajistí významnou pozici v rozvíjení lidských zdrojů
a v mezinárodní spolupráci ve vědě a výzkumu.
6. RP nepokrývá všechny oblasti vědy a techniky. Na základě výše uvedených strategických
cílů byl stanoven omezený počet tematických priorit (a vybraných témat v rámci souhrnných priorit).
V rámci 6. rámcového programu existuje několik priorit, jež mají (nebo mohou mít)
významnou kulturní dimenzi:
 Technologie informační společnosti (IST) představující dvě klíčové aktivity:
a) aktivita vztahující se k rozvoji nástrojů a systémů řízení, šíření a použití digitálního obsahu s kulturním rozměrem (multimediální obsah a nástroje)
b) aktivita pro oblast kulturního dědictví – základní technologie a infrastruktury (zlepšení
přístupu ke sbírkám v digitální i tradiční podobě, zlepšování funkčnosti databází, vizualizační techniky a technologií na záchranu kulturního dědictví)
Jedná se o programové pasáže 1.2.3. Systémy pro uchovávání kulturního dědictví (Systems
for Preservation of Cultural Heritage) a 2.5.10. Přístup ke kulturním a vědeckým zdrojům
a jejich uchovávání (Access to and Preservation of Cultural and Scientiﬁc Resources).
 Občané a vládnutí ve znalostní společnosti
Jedná se především o prioritu 7. Nové formy občanství a kulturní identity (New Forms of
Citizenship and Cultural Identities) a její podpriority Směrem k evropskému veřejnému
prostoru (Towards a European Public Sphere), Gender a občanství v multikulturním kontextu (Gender and Citizenship in a Multicultural Context) a Hodnoty a náboženství v Evropě
(Values and Religions in Europe).
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 Výzkum na podporu politik
Priorita 3. 6. Ochrana kulturního dědictví a konzervační strategie (The Protection of Cultural
Heritage and Associated Conservation Strategies).
 Podpora mezinárodní spolupráce
Spolupráce se zeměmi Středomoří v oblasti kulturního dědictví.
 Lidské zdroje a mobilita
Tzv. Akce Marie Curie představují možnost studijních stipendií, a to jak výjezdních, tak i pro
příchozí vědce. Možnost se týká vědců ze zemí účastnících se programu, ale i vědců z tzv.
třetích zemí.
 Věda a společnost
V rámci několika tematických skupin vytvářet dialog mezi vědeckou komunitou a celou
společností.
Všechny projekty 6. RP musí být nadnárodní. To znamená, že o projekt mohou žádat pouze
konsorcia (řešitelské týmy) sestávající z partnerů z různých členských a kandidátských zemí
EU a třetích zemí; jeden z partnerů potom vystupuje v roli tzv. koordinátora. Žadatelem může
být právnická osoba (např. univerzita, výzkumné centrum), ale i osoba fyzická. U většiny projektů musí konsorcium zahrnovat minimálně tři partnery ze tří různých zemí, z nichž nejméně dva jsou z různých členských států EU nebo kandidátských států (Bulharsko, Rumunsko
a Turecko) a asociovaných států (Island, Izrael, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko).
EU na projekty přispívá pouze určitým procentem z celkových nákladů projektu, přičemž
procento ﬁnančního příspěvku EU závisí na typu aktivity.
Kontakty a odkazy
 Technologické centrum AV ČR
Rozvojová 135, 165 02 Praha 6
T 234 006 106, 234 006 116
F 220 922 698
www.6rp.cz
Příkladový projekt
Calimera
Program: 6. rámcový program – 2.3.1.12. Vzdělávání pomocí technologií a přístup ke kulturnímu dědictví (Technology-enhanced Learning and Access to Cultural Heritage)
Předkladatel: Departamento de Bibliotecas e Arquivos, Câmara Municipal de Lisboa
Partneři: Několik desítek evropských organizací (např. z Ruska, Dánska, Slovenska, Litvy);
z Česka se zúčastnily Národní knihovna ČR a Knihovna Kroměřížska.
Popis: Projekt Calimera navazuje na předešlé projekty (např. Pulman). Má za úkol koordinovat
činnosti zaměřené na informační technologie v rámci Evropské unie, přičemž hlavní úlohu
sehrávají místní kulturní instituce (knihovny, muzea a archivy). Hlavním požadavkem je rozvoj informačních technologií a strategií, které jsou přínosem pro rozvoj služeb pro občany
a jejich využití v každodenním životě. Projekt bude monitorovat a doporučovat informační
technologie, které jsou vhodné pro požadavky odpovídající potřebám místních kulturních
institucí. Důraz je kladen na spolupráci paměťových institucí.
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Hlavními cíly bylo:
– zajistit, aby místní kulturní instituce (veřejné knihovny, muzea a archivy) těžily z 6. rámcového programu
– povzbudit místní kulturní instituce k vzájemné spolupráci a k spolupráci s národními úřady, sítěmi a průmyslovými podniky
– mobilizovat místní kulturní instituce k převzetí nové role klíčových hráčů při transformaci
inovativních technologií v „přátelské“ služby poskytované občanům
– podporovat roli místních kulturních institucí jakožto prostředníků mezi technologickou
modernizací a konečnými uživateli
– zintenzivňovat sdílení příkladů dobré praxe mezi jednotlivými místními kulturními institucemi prostřednictvím vytvoření příslušných nástrojů
Výsledky mj.:
– rozsáhlý návod pro místní kulturní instituce týkající se sociálních, managementových a technických otázek spojených s poskytováním digitálních služeb (návod byl přeložen do více
než třiceti jazyků)
– zpráva o situaci každé účastnické země
– seznam postupů poskytující informace o možných řešeních
Výše podpory: 899 933 €
Doba trvání: 1. prosince 2003–31. května 2005
Kontakty a odkazy:
 Český koordinátor
Knihovna Kromeřížska, Slovanské nám. 3920, 767 01 Kroměříž
T 573 337 216
E knihovna@knihkm.cz
www.knihkm.cz
Stránky projektu: www.calimera.org

digitální sféra
eContentplus
Cílem programu je zvýšení dostupnosti, použitelnosti a využitelnosti digitálního obsahu v Evropě a usnadnění tvorby a šíření informací v oblastech veřejného zájmu na
úrovni Evropské unie.
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Digitálním (elektronickým) obsahem se rozumí obsah všech on-line informací a služeb od
webových portálů přes služby mobilních operátorů a bezdrátové aplikace až po digitální
televizi a širokopásmové video. Služby tohoto druhu mohou zahrnovat různé oblasti, např.
právní, administrativní a institucionální údaje, umění, kulturní dědictví, archivy, knihovny, ﬁnanční a ekonomické údaje, zábavně-informační materiály, zeměpisné údaje, doprava a turistické informace, na místo vázané služby, data o zdraví, bezpečnosti a ochraně zákazníků
či vědecké a technické informace.
Program vytváří lepší podmínky pro přístup a řízení digitálního obsahu v mnohojazyčných a mnohokulturních prostředích
Zaměřuje se na tři akční linie:
 usnadnění přístupu k digitálnímu obsahu, k jeho používání a využívání na úrovni Evropské unie
 napomáhání zlepšení kvality a zdokonalení nejlepší praxe související s digitálním obsahem mezi poskytovateli a uživateli a mezi odvětvími
 upevňování spolupráce mezi subjekty se zájmem o digitální obsah a zvyšování povědomí
Společná středoevropská iniciativa na podporu programu eContentplus
Ministerstvo práce a ekonomiky Rakouské republiky připravilo společně s Ministerstvem
informatiky České republiky, Ministerstvem dopravy, pošt a telekomunikací Slovenské republiky a Ministerstvem informatiky a komunikací Maďarské republiky společnou iniciativu
na podporu účasti v programu eContentplus.
Cílem této iniciativy je především zvyšování povědomí o programu, podpora nových účastníků v programu a usnadnění orientace na trzích regionu. Bližší informace naleznete na
stránkách www.econtentplus.net.
Kontakty a odkazy
 Ministerstvo informatiky ČR – Odbor evropské integrace a mezinárodní spolupráce
Havelkova 2, 130 00 Praha 3
T 221 008 261
F 222 722 160
E martin.hirsal@micr.cz
www.econtentplus.net
www.micr.cz
Příkladový projekt
European MUsic Web and Broad CAST (EMUCAST)
Program: eContentplus – zlepšování přístupu k informacím veřejného sektoru a rozšiřování
jejich užívání (jedná se o prioritu předchozího programu eContent)
Předkladatel: Norsk Rikskringkasting (NRK)
Partneři: Artspages International AS (Norsko), Sociedad Digital de Autores y Editores SL
(Španělsko), Sender Freies Berlin (Německo), Flash SA (Řecko), Mondomix Media Sarl (Francie),
Musicindie Ltd. (Spojené království) a Verband Unabhaengiger Tontraegerunternehmen,
Musikverlage & Musikproduzenten e. V. (Německo)
Popis: Projekt vyvine infrastrukturu pro sběr dat z veřejných i soukromých databází vytvářených uměleckými společnostmi, producenty, vysílacími stanicemi (TV i rozhlas), společnost-
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mi nových médií a sběratelskými sdruženími za účelem jejich sdílení po internetu, s cílem
jejich dalšího rozšiřování veřejnými kanály a po webu evropským občanům i globální informační společnosti.
Zástupci více než tisíce evropských nezávislých záznamových společností, 50 tisíc výtvarných
a dalších umělců, zástupci edičních oddělení evropských internetových služeb a vysílacích
stanic se zúčastní vytvoření a demonstrace mnohojazyčné služby připojené k on-line licenčnímu a monitorovacímu systému založenému na MPEG-7 a MPEG-21.
Výsledek projektu zkrátí časově náročné operace audiovizuálním pracovníkům v evropských vysílacích stanicích a společnostech nových médií, zvýší konkurenční výhody evropského hudebního a mediálního průmyslu, podpoří kulturní mnohostrannost jako posílení
nezávislého kulturního průmyslu a posílí vytváření řady nových digitálních služeb stejně
jako nového způsobu užití digitálního obsahu evropské databáze.
Výše podpory: 1 680 000 €
Doba trvání: od 1. února 2002 2 roky
Kontakty a odkazy:
 Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1, NO-0340 Oslo
T +47/38 12 12 12
F +47/38 12 12 99
E Sigbjorn.Nedland@nrk.no
E info@nrk.no
www.emucast.com

eTen
Program eTen je klíčovým nástrojem Akčního plánu Evropské unie eEurope 2005.
Program nabízí celou řadu možností především veřejné správě, ale i podnikatelské
sféře a neziskovým organizacím.
Hlavním cílem je podpora veřejně prospěšných informačních a elektronických služeb; program však není zaměřen na samotný vývoj aplikací a vědecký výzkum. Program eTEN doplňuje národní programy a politiky členských zemí v oblasti informačních technologií.
Hlavní tematické oblasti programu využitelné pro oblast kultury
 eGovernment (mj. zahrnuje kulturní projekty zaměřené na rozšiřování participace na demokratizačních procesech)
 eInclusion (zahrnuje služby zaměřené na posilování evropského sociálního modelu – mj.
přispívá k překonávání kulturních bariér)
 eLearning (užívání multimédií a internetu k zlepšování toku informací, přístupu ke vzdělávání a k zvyšování jeho kvality)
 služby pro malé a střední podniky (služby ulehčující účast malých a středních podniků
v tzv. e-ekonomice)
Projektové akce
 prvotní nastartování služby – první fáze rozšiřování služby za běžných provozních podmínek neboli počáteční uvedení na trh (Initial Deployment) – až 30 % spoluﬁnancování ze
zdrojů Evropské unie
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 marketingové ověření užitečnosti a ekonomické efektivnosti služby – fáze testování vyvinuté služby na trhu neboli marketingová studie (Market Validation) – až 50 % spoluﬁnancování ze zdrojů Evropské unie
 podpora a koordinace – příspěvek EU může činit ne více než 100 %
Podmínky podávání projektů
 projekt je předložen konsorciem sestávajícím z minimálně dvou na sobě nezávislých právnických osob založených v různých zemích EU
 služba je založena na ověřené technologické platformě
 projekt musí být inovativní a musí být zřejmé, že není zcela ﬁnancovatelný pouze ze soukromých zdrojů
 služba musí mít transevropský charakter (tj. musí uspokojovat potřeby lidí v několika různých státech EU)
 podporovaná služba musí být předmětem veřejného zájmu, tzn. musí mít významný přínos v sociální a ekonomické oblasti
 podpora může být poskytnuta na rozšíření zcela nové služby i na rozšíření služby, která
již existuje na národní úrovni (v rámci projektu v programu eTEN bude takové službě dán
transevropský rozměr)
Programu se mohou zúčastnit i subjekty z kandidátských zemí (Bulharsko a Rumunsko)
a třetích zemí; účastníci z těchto zemí však nemohou ﬁgurovat jako přímí příjemci ﬁnanční
podpory Evropské unie.
Kontakty a odkazy
 Ministerstvo informatiky ČR – Odbor evropské integrace a mezinárodní spolupráce
Havelkova 2, 130 00 Praha 3
T 221 008 261
F 222 722 160
E eTEN@micr.cz
www.micr.cz
Databáze projektů programu eTen
http://europa.eu.int/information_society/activities/eten/cf/project/index.cfm
Vyhledávání partnerů
http://europa.eu.int/information_society/activities/eten/cf/user_new/partnersearch.cfm
Příkladový projekt
Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe (MICHAEL)
Program: eTen – Počáteční uvedení na trh (Initial Deployment)
Předkladatel: Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Partneři: Amitié S. r. l. (Itálie), Ministère de la Culture et de la Communication (Francie),
Museums, Libraries and Archives Council (Spojené království), Association Dédale (Francie)
Popis: Hlavním cílem projektu Michael je zhodnotit evropské kulturní dědictví a povzbudit součinnost a používání společných standardů mezi významnými národními iniciativami
v oblasti digitalizace kulturního dědictví. Navazujícím cílem je ulehčit a zkvalitnit přístup
občanů ke kulturnímu dědictví. Projekt představuje mezinárodní dimenzi již existující francouzské kulturní platformy.
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V rámci projektu vznikne mezinárodní (vícejazyčná) on-line služba, která umožní uživatelům prohledávat národní kulturní portály z jednoho místa. Součástí internetového portálu
budou studijní materiály, katalogy, popisy sbírek, fotomateriál, 3D modely a metadatové
popisy archeologických vykopávek, budov, výtvarných děl atd.
Výše podpory: 3 300 000 €
Doba trvání: 1. června 2004–31. května 2007
Kontakty a odkazy:
 Via del Collegio Romano 27 BP Cedex, IT-00186 Roma
T +39/6/67 23 25 34
F +39/6/67 23 24 99
E rcaﬀo@beniculturali.it
E minerva2@beniculturali.it
www.beniculturali.it
Stránky projektu: www.michael-culture.org

životní prostředí
LIFE
Program LIFE III poskytuje ﬁnance na ochranu životního prostředí a podporuje využití
celého potenciálu přírodních krás zemí EU a třetích zemí.
Obecným cílem programu je přispět k implementaci, zdokonalení, rozvoji politiky a legislativy v oblasti životního prostředí, obzvláště s ohledem na integraci otázek životního prostředí do jiných politik, a k dosažení trvale udržitelného rozvoje.
Pro oblast kultury je v rámci program LIFE možné využít tématického oddílu 2. Životní
prostředí (Environment):
Speciﬁckým cílem tohoto oddílu je přispívat k rozvoji inovativních a integrovaných technik
i metod a k prohloubení rozvoje politiky EU v oblasti životního prostředí. Zaměřuje se zvláště na začlenění ohledů na životní prostředí do rozvoje využívání půdy a územního plánování, prevenci vlivu ekonomické činnosti na ŽP, prevenci, recyklaci a zdravé nakládání s tokem
odpadů a snížení vlivu výrobků na ŽP. V rámci tohoto vymezení je dále deﬁnováno několik
prioritních oblastí environmentální politiky:
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– demonstrační projekty
– projekty, které jsou přípravou k vývoji nových akcí a nástrojů v oblasti životního prostředí
– doprovodná opatření
Finanční příspěvek EU může činit nejvýše 30 % nákladů přicházejících v úvahu u projektů,
které mají potenciál vytvořit (budoucí) příjem nebo snížit provozní náklady, a nejvýše 50 %
u všech ostatních projektů.
Návrhy projektů mohou být předkládány všemi právními subjekty (ale i fyzickými osobami)
pocházejícími z členských států Evropské unie (např. průmyslovými a komerčními společnostmi, místní správou apod.). Návrhy projektů musí být předloženy pouze jedním žadatelem, ale mohou zahrnovat spolupráci mezi dvěma či více stranami v rámci partnerství.
Kontakty a odkazy
 Ministerstvo životního prostředí ČR – Odbor integrovaného ﬁnancování
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
T 267 122 898, 267 122 530, 267 122 577
E michal_petrus@env.cz, martin_petrtyl@env.cz
www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/life
 DG Environment
Directorate D1
BU-9 02/1, B-1049 Bruxelles
F +32/2/29 69 556, 29 21 787
http://europa.eu.int/life
Příkladový projekt
Eco-labels for Sustainable Tourism
Program: LIFE III – 2. Životní prostředí
Předkladatel: European Centre for Ecological and Agricultural Tourism (ECEAT)
Partneři: The European Network for Sustainable Tourism Development, ECOTRANS (Německo), Naturfreunde Internationale, NFI (Rakousko), Stattreisen Hannover (Německo) a Agenzia Regionale Prevenziona e Ambiente dell’Emilia-Romagna, ARPA-ER Bologna (Itálie)
Popis: Hlavním cílem projektu bylo ukázat, že eco-labelling může být efektivním nástrojem
v přesvědčování zástupců cestovního průmyslu a občanů-spotřebitelů o smysluplnosti trvale udržitelného rozvoje, resp. turismu. Za tímto účelem účastníci projektu vytvořili společnou strategii – došlo tak k založení asociace, resp. eco-labelu VISIT (Voluntary Initiative for
Sustainability in Tourism) zahrnujícího celkem jednadvacet požadavků, které by měly organizace ucházející se o tento certiﬁkát dodržovat. Jedná se mimo jiné o:
– politická implementace konceptů udržitelného rozvoje – existence a evaluace environmentálních nástrojů
– environmentální indikátory – doprava, biodiverzita, energie atd.
– sociální a kulturní indikátory
– ekonomické indikátory
Asociace VISIT v současné době čítá více než 1 500 subjektů podnikajících v cestovním průmyslu, přičemž asociace zamýšlí pokračovat tam, kde projekt skončil. V horizontu let 2005–
–2010 by postupné prohlubování spolupráce mělo vést ke vzniku globálního fóra a centra
pro certiﬁkáty trvale udržitelného turismu.
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Projektu se podařilo založit spolupráci s dvanácti regionálními, národními a mezinárodními
eco-labellingovými schématy.
Rozpočet: 1 804 918 € (výše podpory EU 882 858 €)
Doba trvání: 1. ledna 2001–30. června 2004
Kontakty a odkazy:
 Minahassstraat 1, NL-1094 RS Amsterdam
T +31/20/46 51 318
F +31/20/46 30 594
E Eceat.nk@antenna.nl
Stránky projektu: www.yourvisit.info

města a obce
Town Twinning
Program Town Twinning (Partnerství měst) představuje program spolupráce měst
a obcí, mezi nimiž (a jejich občany) vytváří sítě.
Program vytváří příležitost k setkávání občanů evropských měst, k vzájemnému poznávání,
k výměně myšlenek, zkušeností a názorů a k překonávání historicky podmíněných předsudků a nedůvěry.
Twinningové hnutí, které je založeno na konkrétním setkávání občanů měst, na osobních
kontaktech a přátelství, může zásadním způsobem napomoci procesu integrace EU. Přispívá
k bližšímu poznávání života občanů EU a rozšiřuje informovanost občanů na základě jejich
bezprostřední osobní zkušenosti.
Spolupráce měst pokrývá širokou škálu aktivit, které se dotýkají všech občanů a přinášejí
prospěch jak jim, tak i městu. Pokud jde o prvně jmenované, rozšiřuje prostor pro toleranci
a překonává xenofobní postoje, podporuje sounáležitost komunity a rozvíjí občanskou společnost a podporuje zapojení mladých lidí do života obce. Obcím a městům přináší zvýšení
evropského povědomí, usnadňuje přístup k fondům EU, pomáhá zlepšovat úroveň služeb
poskytovaných občanům skrze sdílení zkušeností a rozšiřuje zkušenosti pracovníků místní
samosprávy. Celkově potom přispívá k rozšiřování obecného povědomí a znalostí, k podpoře vzdělání a vytváří prostor pro navazování obchodních a ekonomických vztahů.
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V rámci programu lze ﬁnancovat:
 setkávání občanů partnerských měst a municipalit
 konference s tématikou evropanství související s partnerstvím měst, dále školení a semináře pro twinningové pracovníky
Cílem programu je vznik projektů věnujících se společným tématům jako např. kulturním
odlišnostem, místní integraci, životnímu prostředí či hospodářskému vývoji. Smyslem těchto projektů je mimo jiné rozvoj evropského občanství.
Program je určen městům a obcím a jejich twinningovým organizacím či výborům, dalším úrovním místní a regionální samosprávy a federacím a sdružením místních samospráv.
Žadatel musí sídlit v členské zemi EU nebo v kandidátských zemích (Bulharsko a Rumunsko).
Přednost je dávána projektům zahrnujícím inovativní prvky, malé municipality, municipality geograﬁcky znevýhodněné, větší množství účastníků, mládež či nějakým způsobem znevýhodněné skupiny obyvatel.
Výše grantu u setkávání občanů činí 2 000–20 000 €, resp. 10 000–60 000 € u konferencí,
seminářů a informačních kampaní, přičemž výše grantu nesmí překročit 60 % všech uznatelných nákladů projektu.
Evropská komise každoročně uděluje cenu Zlatá hvězda Town Twinningu (Golden Star of
Town Twinning) deseti projektům, které značně přispěly k evropské integraci.
Kontakty a odkazy
 Svaz měst a obcí ČR – Zahraniční odd.
5. května 65/1640, 140 00 Praha 4
T 234 709 719
F 234 709 786
E smocr@smocr.cz
www.smocr.cz
http://europa.eu.int/comm/towntwinning/index_en.html

třetí země
EuropeAid
Úřad pro spolupráci EuropeAid (EuropeAid Co-operation Oﬃce) je zodpovědný za
management vnější pomoci EU ﬁnancované jak prostřednictvím obecného rozpočtu
EU, tak prostřednictvím Evropského rozvojového fondu (EDF), kromě pomoci poskytované prostřednictvím programu PHARE, předvstupní pomoci, humanitární pomoci,
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makroekonomické ﬁnanční pomoci a prostředků vynaložených v rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU.
Úřad nese zodpovědnost za celý průběh projektového cyklu od identiﬁkace přes implementaci až po vyhodnocení projektů a programů.
Integrace rozvojových a politických aspektů vnějších vztahů EU se projevuje při vytváření víceletých programů – dokumentů deﬁnujících strategii rozvoje v jednotlivých zemích
(Country Stategy Papers, CSP) respektive dokumentů deﬁnujících strategii rozvoje pro jednotlivé regiony (Regional Strategy Papers, RSP). Z CSP/RSP jsou odvozovány národní indikativní programy a regionální indikativní programy, které blíže speciﬁkují opatření pro dosažení cílů stanovených v CSP/RSP na dobu 3–5 let. CSP obsahují základní principy rozvojové
spolupráce, kladou důraz na snižování chudoby, místní vlastnictví, koherenci politiky, komplementaritu a dělbu práce a zahrnují komplexní analýzu země, stejně tak jako zaměření na
priority EU.
Za strategické dokumenty a tříleté indikativní programy je zodpovědné DG External
Relations. Úřad pro spolupráci EuropeAid je potom zodpovědný za každoroční ﬁnanční plánování a spravuje projekty a programy od jejich počátku až po evaluaci.
Zcela zásadním prvkem rozvojové politiky EU je tzv. dekoncentrace, spočívající v předání
rozsáhlých pravomocí Delegacím EK v partnerských zemích podle principu, že vše, co může
být lépe řízeno a rozhodováno na místě, by nemělo být řízeno a rozhodováno v Bruselu.
Směr rozvojové pomoci Evropské unie můžeme rozdělit do několika geograﬁckých
oblastí:
 jihovýchodní Evropa
 Východní Evropa a Střední Asie
 jižní Středomoří, Blízký a Střední Východ
 Afrika, oblast Karibiku a Tichomoří
 Asie
 Latinská Amerika
Prostor pro aktivity s kulturní dimenzí, vedle podpory vzdělávání, lze nalézt především v tematických oblastech demokracie a lidská práva (EIDHR) a koﬁnancování nevládních neziskových organizací.

MEDA II
V rámci programu EuropeAid má vzhledem ke kultuře speciﬁcké postavení spolupráce
s regionem Středomoří (Euro-med), konkrétně program MEDA II představující hlavní
nástroj této spolupráce (tzv. Barcelonského procesu).
Opírá se o cíl 3 Euro-medu, který si klade za úkol prohlubování spolupráce a porozumění
v sociální a kulturní oblasti.
V rámci programu MEDA II existují dva základní typy spolupráce: bilaterální (v drtivé míře
převažuje) a regionální.
Pokud jde o Barcelonskou deklaraci, ta klade důraz především na tři elementy: mezikulturní
a mezináboženský dialog, roli médií ve vzájemném poznávání kultur a lidské zdroje v oblasti
kultury (kulturní výměna, studium jazyků a implementace vzdělávacích a kulturních programů respektujících různé kulturní identity).
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Barcelonský pracovní program výše uváděné rozpracovává a stanovuje dvě oblasti spolupráce: mezikulturní a mezicivilizační dialog v oblasti kulturního a kreativního dědictví, kulturních akcí, ﬁlmových a divadelních koprodukcí, překladů, vzdělávání atd. a média (s cílem
bližší interakce).
V rámci středomořské spolupráce MEDA II lze připravovat projekty v programech:
 Euro-med Heritage
 Euro-med Audiovisual
 Euro-med Youth
 Euro-Mediterranean Civil Forum
 Cultural and Information Activities of the European Commission Delegations in the Mediterranean Region
Euro-med Heritage
Tento program usiluje o uchovávání a rozvoj středomořského kulturního dědictví.
Program zahrnuje celkem čtyři oblasti:
 prostřednictvím založení inventáře poukazovat na význam kulturního dědictví, podporovat sítě kulturních památek a organizací a kulturní turismus
 prostřednictvím výměny informací a know-how napomáhat institucionální a legislativní
podpoře kulturního dědictví
 podporovat šíření informací prostřednictvím nových médií a vytvářet inventář středomořského kulturního dědictví, know-how, metodologie a technologických postupů
 vzdělávání v oblasti kulturního dědictví a kulturních aktivit
Euro-med Audiovisual
Tento program je zaměřen na podporu nových forem spolupráce v oblasti audiovize (televize, ﬁlm a rozhlas).
Podporovány jsou především víceleté projekty v oblasti zachovávání archivů, podpory produkce a koprodukce, vzdělávání, podpory vysílání, distribuce a cirkulace audiovizuálních děl.
Euro-med Youth
Program je zaměřen na výměny, dobrovolnickou službu, vytváření sítí, vzdělávání, studijní
pobyty, přípravu projektů, pořádání seminářů atd. Je určen pro jednotlivce, skupiny, místní
správu a municipality.
Euro-Mediterranean Civil Forum
Jak je již z názvu zřejmé, jedná se o diskusní fórum organizací občanské společnosti středomořského prostoru. V současné době představuje více než 1 200 evropských a středomořských organizací činných v oblasti sociální, ekonomické, ale i kulturní. Zástupci fóra se
scházejí na pravidelných konferencích.
Cultural and Information Activities of the European Commission Delegations in the
Mediterranean Region
Jedná se o aktivity vyhlašované jednotlivými delegacemi Evropské komise, které získávají
ﬁnanční podporu na široké spektrum místních a regionálních kulturních a informačních aktivit (divadlo, ﬁlm, hudba, literatura, výtvarné umění, kulturní dědictví atd.)
Typy možných aktivit:
 místní kulturní aktivity – bilaterální aktivity organizované ve spolupráci s místními zástupci (asociace, nevládní neziskové agentury, velvyslanectví států EU aj.)
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 regionální kulturní aktivity – společné aktivity zahrnující nejméně dvě delegace EK
 informační aktivity – týkají se mj. zviditelňování programu MEDA a obecně spolupráce
zemí Středomoří s Evropskou unií (tiskové konference, brožury atd.)
V rámci programu MEDA II rovněž existuje iniciativa EUMEDIS (EUro-MEDiterranean
Information Society), jejímž cílem je přispět k expanzi a kvalitativnímu zlepšení informační
společnosti ve Středomoří a následně tak přispět k zlepšování životní úrovně a porozumění
mezi partnerskými zeměmi. V rámci této iniciativy lze připravovat projekty v prioritním sektoru turismus a kulturní dědictví.
Oprávnění žadatelé
Místní a regionální správa, regionální organizace, veřejné společnosti, místní a tradiční komunity, organizace podporující obchod, soukromé společnosti, asociace, nadace a nevládní
neziskové organizace.
Účastnickými zeměmi programu jsou země EU a deset středomořských zemí (Alžírsko, Tunisko,
Libanon, Egypt, Maroko, Palestina, Jordánsko, Turecko, Sýrie a Jemen).
Kontakty a odkazy
 EuropeAid Co-operation Oﬃce
F6 L-41 6/72
Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles
T +32/2/29 91 111
F +32/2/29 96 407
E europeaid-info@cec.eu.int
www.europa.eu.int/europeaid
 EuropeAid Co-operation Oﬃce
South Mediterranean, Near and Middle East Directorate
Centralised Operations for the Mediterranean (B/2)
B-1049 Bruxelles
F +32/2/29 55 665
E europeaid-euromedinfo@cec.eu.int
 DG External Relations
EuroMed and Regional Issues (F/1)
B-1049 Bruxelles
F +32/2/29 66 653
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/index.htm
 Euro-med Non-Governmental Platform
Mourad Allal (koordinátor)
Rue Emile Zola 27, F-93100 Montreuil
T +33/1/48 18 72 07
F +33/1/69 88 99 26
E coordinateur@euromedforum.org
 Euro-med Non-Governmental Platform
c/o EMRHN (dočasný sekretariát)
Strandgade 56, DK-1401 Copenhagen K
T +45/32 69 88 88
F +45/32 95 65 54
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E secretariat@euromedforum.org
www.euromedforum.org
MEDA II
E europeaid-euromedinfo@cec.eu.int
V případě zájmu je rovněž vhodné kontaktovat příslušné Zastoupení Evropské komise (seznam viz http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/med/link_deleg_en.htm)
 EUMEDIS MDP
Rue du Marteau 81 – Hamerstraat, B-1000 Bruxelles
T +32/2/23 52 050
F +32/2/28 00 774
E contact@eumedis.net
www.eumedis.net
 Euro-Mediterranean Youth Platform
Villa Bighi, Kalkara CSP 12, Malta
T +356/21 80 48 64
F +356/23 60 21 20
E info@euromedp.org
www.euromedp.org
 Česká národní agentura Mládež
Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1
T/F 224 872 289
E youth@youth.cz
E martinaj@youth.cz
www.youth.cz
 Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD)
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Via di San Michele 18, IT-00153 Roma
T +39/6 58 33 21 94
F +39/6 58 17 93 96
E info@euromedheritage.net
www.euromedheritage.net
 Konfederace evropských nevládních neziskových organizací pro podporu a rozvoj zemí třetího
světa (CONCORD)
Square Ambiorix 10, B-1000 Bruxelles
T +32/2/74 38 760, 74 38 781
F +32/2/73 21 934
E secretariat@concordeurope.org
www.concordeurope.org
 Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue Between Cultures
c/o Biblioteca Alexandrina
El Chatby, Alexandria 21526, Egypt
E secretariat@euromedalex.org
E info@euromedalex.org
www.euromedalex.org
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Vedoucí národní sítě
 Ústav mezinárodních vztahů
Nerudova 3, 118 50 Praha 1
T 251 108 111, 251 108 313
F 251 108 222
E umv@iir.cz
www.iir.cz
Příkladový projekt
MUSEOMED
Program: MEDA – Euro-Med Heritage
Předkladatel: Comité National Héllénique – Conseil International des Musées (ICOM)
Partneři: Palestinian Ministry of Culture (Palestina), Ministère de la Culture Direction des
Aﬀaires Européennes (Řecko), Ministère de la Culture de Syrie (Sýrie), Ministry of Education
(Malta) a Ministry of Communication and Works (Kypr)
Popis: Cílem projektu je poskytnout vzdělávací kurzy v oblasti muzeologie a muzeograﬁe,
zaměřené mj. na způsoby zakládání moderních muzeí. V rámci projektu se uskuteční celkem
šest seminářů, návštěvy několika muzeí, vědeckých pracovišť a výstav.
Výše podpory: 97 089 €
Doba trvání: 15 měsíců
Kontakty a odkazy:
 Ag. Assomaton 15, GR-10553 Athens
T +30/1/32 34 390
F +30/1/32 40 388
T/F +30/1/32 39 414
E icom@otenet.gr
www.otenet.gr/icom

INTI
Program je určen na podporu pilotních akcí zaměřených na integraci cizích státních
příslušníků do společností zemí EU.
Jeho dalším cílem je podpora konstruktivního dialogu ve společnosti, vývoje integračních
modelů a zakládání sítí a partnerství na evropské a mezinárodní úrovni.
Podpořeny mohou být projekty v kategoriích:
A. Podpora sítí, výměny informací a šíření dobrých příkladů z praxe
 podpora mezinárodní spolupráce na národní, regionální a lokální úrovni mezi veřejným, soukromým a občanským sektorem za účelem položení základů dialogové platformy
 stimulace mezinárodních aktivit (např. výměna informací a dobrých příkladů z praxe)
B. Informace a dialog
 podpora tolerantní společnosti prostřednictvím zvyšování povědomí o základních evropských hodnotách a podpora komunikace a dialogu mezi imigranty a jejich lokálními komunitami
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 podpora zvyšování povědomí o objektivních informacích o imigrantech (s ohledem na jejich kulturu, tradice, náboženství a jejich pozitivní ekonomický a sociální přínos evropské
společnosti)
C. Zvýšení znalostí o integrační problematice
 zkoumat platnost občanské zodpovědnosti jakožto konceptu podpory integrace včetně
práv a povinností, které by měly imigrantům poskytnout pocit účasti na společenském
dění, zkoumat dopad udílení politických práv imigrantům
 analyzovat současné národní integrační programy a praxi členských zemí EU a zkoumat
nové způsoby integrace s cílem přenést dobré příklady z praxe do jiných zemí
 porovnat vliv existujících národních integračních programů v členských zemích EU na sociální situaci imigrantů
 vytvořit společné evropské indikátory úspěšné integrace
D. Podpora inovativních projektů
 podpora vývoje přenositelných vzdělávacích postupů pro imigrační/integrační úředníky
(orientace v mezikulturní problematice)
 podpora vývoje inovativních integračních programů a modelů integrace, které berou
v potaz jazykové vzdělávání, školení v komunikaci, informování o kulturních, politických
a sociálních reáliích dané země včetně informací o základních evropských hodnotách
a evropském občanství
Oprávnění žadatelé
Organizace z členských zemí EU, přičemž každého projektu se musí účastnit nejméně pět
partnerů – žádost podává tzv. hlavní partner.
Programu se mohou účastnit i organizace z nečlenských zemí EU, ovšem ne v roli žadatele,
ani v roli přímého příjemce podpory.
Kontakty a odkazy
 DG Justice, Freedom and Security
JLS-INTI
B/4, LX46-5/166, B-1049 Bruxelles
T +32/2/29 84 896
E JLS-INTI@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/inti/funding_inti_en.htm
Příkladový projekt
Knihovna jako brána k integraci cizinců v EU
Program: INTI – A. Podpora sítí, výměny informací a šíření dobrých příkladů praxe
Předkladatel: Multikulturní centrum Praha
Partneři: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (Česko), Biblioteksstyrelsen
(Dánsko), Stadt Frankfurt am Main – Stadtbuecherei Frankfurt am Main (Německo), Villa
Decius Association (Polsko) a Gemeentebibliotheek Utrecht (Nizozemí)
Popis: Cílem projektu je vytvořit ve veřejných knihovnách prostor pro integraci cizinců, kde
bude probíhat vzájemný a nepřetržitý kontakt mezi imigranty a místní komunitou, a to i po
skončení projektu. Proto bude v jeho rámci zpracována strategie veřejných knihoven umožňující snazší integraci cizinců a imigrantů v zemích EU prostřednictvím vzdělávací a informační nabídky v knihovnách.
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Na počátku projektu proběhne výzkum osvědčených modelů v západoevropských zemích
(Dánsko, Německo, Nizozemí), na jehož základě vznikne obecný strategický materiál, který by měl veřejným knihovnám poskytnout vodítka a souhrn pravidel pro jejich integrační
aktivity. Každá ze zapojených knihoven bude mít možnost si s pomocí domácích i zahraničních konzultantů vytvořit vlastní strategický plán a pilotně některou z plánovaných akcí
uspořádat.
V rámci většího zapojení jak zainteresovaných skupin (samospráva, spolky atd.), tak širší veřejnosti proběhnou v regionech informační semináře, na něž v závěru projektu navážou tzv.
diseminační semináře shrnující průběh a výsledky projektových aktivit. Rovněž zde bude
prezentována publikace, jež bude hlavním výstupem projektu.
Rozpočet: 208 820 € (výše podpory EU 155 000 €)
Doba trvání: květen 2005–listopad 2006
Kontakty a odkazy:
 Vodičkova 36, 116 02 Praha 1
T 296 325 349
F 296 325 345
E fondy@mkc.cz
www.mkc.cz
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STRUKTURÁLNÍ FONDY
Největší podíl ﬁnanční podpory pro oblast kultury ze strany Evropské unie nepochází
z přímé podpory kulturního sektoru prostřednictvím komunitárních programů (např.
program Culture 2000), ale prostřednictvím úspěšné spolupráce mezi kulturními organizacemi a místními a regionálními orgány na základě ﬁnancování projektů prostřednictvím strukturálních fondů (SF).
Dle dosavadních zjištění plyne 80 % ﬁnančních dotací na podporu kultury ze strany EU prostřednictvím strukturálních fondů a pouze 20 % z programů určených přímo na podporu
kultury a dalších komunitárních programů.
Koncipování SF ve vztahu ke kultuře zaznamenalo zásadní vývoj teprve v posledních letech.
Až během jednání o nové programové koncepci SF na období let 2000–2006 se mnoho členských států, EP a další představitelé kulturního sektoru aktivně zasadily o aplikování čl. 128
Maastrichtské smlouvy (resp. čl. 151 Amsterdamské smlouvy a Smlouvy z Nice) v rámci programových opatření. V současné době tak existuje v obecných pravidlech iniciativ SF a Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) alespoň jeden bod odkazující na kulturu.

Programovací období 2000–2006
Za účelem realizace evropské regionální politiky disponují strukturální fondy rozpočtem ve
výši 195 miliard € na období let 2000–2006. Finanční prostředky jsou určeny k rozvoji zaostávajících regionů a k podpoře společenského rozvoje a rozvoje lidských zdrojů. Strukturální
fondy pokrývají převážnou část výdajů EU na kulturní aktivity. Kulturní sektor je zdrojem
zaměstnanosti a hnací silou místního rozvoje v oblasti ekonomických aktivit jako jsou např.
cestovní ruch či elektronické služby.

Tři základní cíle ﬁnanční podpory
 Cíl 1: povzbuzení rozvoje a strukturálních změn regionů, jejichž rozvoj zaostává
 Cíl 2: podpora hospodářské a společenské přeměny oblastí, které čelí strukturálním
obtížím
 Cíl 3: podpora přizpůsobování a modernizace politik a systémů vzdělávání, školení
a zaměstnanosti. Tento cíl poskytuje ﬁnanční pomoc regionům, na které se nevztahuje
cíl 1, a stanoví politický rámec všech opatření pro podporu lidských zdrojů na vnitrostátním
území, aniž jsou dotčeny speciﬁcké charakteristiky regionů.
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Finance jsou poskytovány prostřednictvím tzv. operačních programů (94 % z celkových prostředků strukturálních fondů) přijatých Evropskou komisí na základě návrhů členských států,
které spoluvytváří politiku Komise vytyčenou na začátku programového období (2000–2006).
Část ﬁnancí je vyhrazena pro čtyři Iniciativy Evropských společenství (5,35 %).
A dále je 0,4 % fondů využíváno k podpoře inovativních akcí, jejichž cílem je stimulace regionálního rozvoje prostřednictvím podpory vzdělanosti, technologické inovace, informační
společnosti, regionální identity a udržitelného rozvoje. V tomto smyslu mohou být prostředky použity na ﬁnancování projektů s kulturní tematikou. Inovativní akce jsou schvalovány Komisí v souladu s návrhy vzešlými z regionů.
Rozvoj znevýhodněných regionů
První dva cíle jsou naplňovány prostřednictvím těchto fondů:
 ERDF – Evropský fond regionálního rozvoje
 ESF – Evropský sociální fond
 EAGGF – Evropský zemědělský garanční a podpůrný fond
 FIFG – Finanční nástroj pro podporu rybolovu
Tyto programy podporují rozvoj a strukturální transformaci zaostávajících regionů
(k naplnění Cíle 1 bylo vyčleněno 70 % částky čtyř fondů na programové období 2000–2006)
a ekonomickou a sociální transformaci v oblastech se strukturálními potížemi (k naplnění
Cíle 2 bylo vyčleněno pouze 11,5 % částky z ERDF a ESF).
Projekty, které získají ﬁnanční podporu za účelem splnění těchto cílů, především z ERDF, ESF
a EAGGF, mají často kulturní rozměr – mohou se týkat restaurování a rozvoje architektonického a kulturního dědictví, budování kulturních zařízení, kulturních a turistických služeb
nebo školení v oblasti umění a managementu kulturních aktivit.
Rozvoj společnosti a lidských zdrojů
K rozšíření trhu práce a k jeho snadnější dosažitelnosti pro nezaměstnané slouží Evropský
sociální fond (ESF), který ﬁnancuje projekty splňující Cíl 3 (modernizace systémů výuky,
školení a zaměstnanosti) a na který bylo vyčleněno 12,3 % z ﬁnančních prostředků strukturálních fondů. Tato oblast zahrnuje vzdělávací projekty pro mládež nebo nezaměstnané,
z nichž některé se týkají uměleckých či řemeslných aktivit. Fond také pokrývá ﬁnancování
podpory zaměstnanosti a zakládání malých podniků.
Programy byly navrženy členskými státy ve spolupráci s Evropskou komisí a jsou realizovány
různými organizacemi soukromého nebo veřejného sektoru na národní úrovni.
Do kulturní politiky EU lze zahrnout i
Podporu investic
Na základě iniciativy Innovation 2000 Evropská investiční banka poskytuje dlouhodobé ﬁnancování velkých společností a podporuje rozvoj malých podniků poskytováním půjček
nebo nástrojů venture capital společnostem zabývajícím se audiovizuálním sektorem a počítačovým průmyslem.
Evropská investiční banka také poskytuje dlouhodobé půjčky na podporu investičních projektů s kulturním obsahem v následujících oblastech:
 využití úplného potenciálu kulturního a architektonického dědictví (městské regenerační programy a programy ochrany historických památek)
 rozvoj kapitálu lidských zdrojů (infrastruktura v oblasti vzdělávání a databází atd.)
 výzkum a rozvoj průmyslu
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Na rozdíl od nadnárodních fondů – komunitárních programů a strukturálních iniciativ, kde
kritéria stanovují politici a cíle jsou kulturně-politické, v případě strukturálních fondů jsou
především na národní a regionální úrovni stanovovány praktické cíle sledující všeobecný
rozvoj a kultivaci regionu.

Strukturální fondy v ČR
Na období let 2004–2006 byly zpracovány dokumenty, které umožňují v ČR čerpat prostředky ze strukturálních fondů. Tvorba základních programových dokumentů je první fází
přípravy. Dokumenty jsou vzájemně provázané: dokument pro vyšší úroveň je rozvíjen dokumenty pro úroveň nižší, až na úroveň projektů.
Typy programových dokumentů jsou: Plán rozvoje, Rámec podpory Společenství, Operační
programy a Programové dodatky.
Operační programy 2004–2006 v ČR
 Společný regionální operační program (SROP)
 Operační program Průmysl a podnikání
 Operační program Infrastruktura (životní prostředí a doprava)
 Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ)
 Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ)
SROP je v ČR realizován prostřednictvím regionálních implementačních agentur – vedoucím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; další operační programy potom mají na
starosti příslušná ministerstva.
Pro Prahu, která spadá pod Cíl 2 a 3 je zpracován Jednotný programový dokument pro každý cíl (JPD2 a JPD3).
Iniciativy Společenství
Iniciativy jsou speciálním nástrojem strukturální politiky k řešení speciﬁckých problémů.
Iniciativy, dotýkající se celého území EU, vyhlašuje a řídí Evropská komise.
Česká republika se účastní v současném programovém období (do roku 2006) pouze iniciativ Equal a Interreg III. Iniciativa Leader+ byla pro období 2004–2006 v ČR začleněna do
OP RVMZ.
Možnosti podpory kulturních projektů ze SF a iniciativ
Možnosti využití SF na podporu projektů s kulturní tematikou jsou velmi různorodé.
Souvisí to i s velmi širokým pojetím termínu „kulturní“ projekt. V rámci SF je možná
podpora dvou základních typů projektů: investičních (tzv. tvrdých) a neinvestičních
(tzv. měkkých).
Projekty podpořené v rámci operačních programů mohou být národního, regionálního, případně lokálního charakteru. Projekty podpořené iniciativou Interreg musí mít mezinárodní
charakter, tzn. musí se na nich podílet více partnerů z více zemí.
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Typy projektů s kulturní tematikou
 Rekonstrukce historických budov, památkových objektů, regenerace historických městských
center
 Budování informačních, multifunkčních, vzdělávacích a kulturních center
 Festivaly, přehlídky, výstavy, umělecké akce
 Aktivity všeobecného i kulturně a umělecky zaměřeného vzdělávání
 Aktivity spojené s tradičními řemesly
 Aktivity komunitního charakteru – oslavy obcí, místní kulturní akce
 Aktivity kulturní turistiky
 Sociálně-kulturní aktivity
Programy a iniciativy vhodné k podpoře projektů s kulturní tematikou
 Společný regionální operační program
 Operační program Rozvoj lidských zdrojů
 Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství – podopatření typu Leader+
 Jednotný programový dokument 2 a Jednotný programový dokument 3
 Iniciativa Interreg III
 Operační program Průmysl a podnikání
 (program vhodný pro podnikatelské subjekty např. z oblasti tzv. kreativního průmyslu)
Všechny uvedené programy mají stanoveny priority, opatření a podopatření, z nichž některé se dají využít pro oblast kultury. Pro důkladnější orientaci je vhodné si prostudovat programové dodatky a příručky pro žadatele, které vydávají příslušné řídící orgány.
Odkazy
 Stránky MMR ČR, které jsou věnovány SF, obsahují charakteristiku jednotlivých programů,
výčet priorit, dokumenty, příručky pro žadatele a seznamy kontaktů
www.strukturalni-fondy.cz
 Stránky MMR ČR – interaktivní vyhledávač dotací EU podle různých kritérií
www.dotaceeu.cz
 Stránky nakladatelství Economia – projekty, studie a aktuální výzvy programů EU
www.dotacnivestnik.cz
 Stránky nakladatelství Economia OnLine a Raven Consulting – průvodce světem ﬁnančních
podpor SF a programů ﬁnančních mechanismů EHP a Norska
www.edotace.cz

Společný regionální operační program (SROP)
Hlavním cílem programu je přispět k dosažení trvalého hospodářského růstu i růstu
kvality života obyvatel regionů prostřednictvím nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu pracovních míst v regionálním i místním měřítku, na zlepšení kvality
infrastruktury a životního prostředí, na všeobecný rozvoj lidských zdrojů a na prohlubování sociální integrace.
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Priority a opatření SROP
SROP je orientován na podporu těchto oblastí (opatření, která především mohou obsahovat
kulturní témata, jsou tučně):
 Priorita 1 Regionální podpora podnikání
 Opatření 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech
 Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury
 Opatření 2.1 Rozvoj dopravy v regionech
 Opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech
 Opatření 2.3 Regenerace vybraných měst
 Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech
 Opatření 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech
 Opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech
 Opatření 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů
 Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu – 108,086 mil. €
 Opatření 4.1 Rozvoj služeb cestovního ruchu – 36,025 mil. €
 Podopatření 4.1.1 Podpora nadregionálních služeb cestovního ruchu
 Podopatření 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního
ruchu
 Opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu – 72,061 mil. €
 Podopatření 4.2.1 Podpora nadregionální infrastruktury v cestovním
ruchu
 Podopatření 4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury v cestovním ruchu
 Priorita 5 Technická pomoc – 11,807 mil. €
V rámci programu SROP mohou být předkládány projekty dvou typů v závislosti na
opatření:
a) individuální projekty, které jsou předkládány konečnými příjemci prostředků (tzn. koneční příjemci jsou i konečnými uživateli)
b) grantová schémata, která představují svým způsobem „skupinové projekty“. Grantová
schémata předkládají kraje v roli konečných příjemců – schémata mají územní působnost
vždy pro příslušný kraj. Konečnými uživateli prostředků jsou potom místní subjekty v daném
kraji, které žádají podporu pro konkrétní projekty v rámci daného grantového schématu.
Území
Společný regionální operační program (SROP) je souhrnným dokumentem zahrnujícím
rozvojové priority sedmi regionů soudržnosti, tj. celé území České republiky s výjimkou
hl. města Prahy. Výjimkou je Priorita 1, která zahrnuje jen vybrané regiony.
Oprávnění žadatelé
V rámci SROP se mohou o podporu ucházet následující žadatelé: obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji,
organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace, podnikatelé, nestátní neziskové organizace a Hospodářská komora ČR.
Konkrétní podmínky a způsobilí žadatelé se liší v závislosti na opatření.
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Finanční plán SROP
V rámci SROP by mělo být poskytnuto 31,24 % všech prostředků ze SF, které k nám v období
2004–2006 mohou plynout. SROP má k dispozici celkem 454,333 mil. €. Podpora v rámci
SROP bude poskytována ze dvou fondů, z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF)
a Evropského sociálního fondu (ESF).
Výše dotace: Výše podpory ze strany EU bývá v zásadě 75 % (od 35 % do 80 %) rozpočtu
projektu. Z toho vyplývá, že k poskytnutým prostředkům budou muset jak stát, státní fondy,
kraje, obce, tak i soukromé subjekty přidat vlastní zdroje ﬁnancování. U dotací podnikatelským subjektům nesmí celková dotace (z EU + národní podpora) překročit 50 % uznatelných nákladů. Podmínkou úspěšnosti čerpání ﬁnančních prostředků budou kvalitní projekty splňující přísná kritéria.
Kontakty a odkazy, podávání žádostí
 Oﬁciální internetové stránky Strukturálních fondů
www.strukturalni-fondy.cz (Strukturální fondy/Operační programy/SROP)
 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
www.mmr.cz
 CzechInvest
www.czechinvest.org
 Centrum pro regionální rozvoj ČR
www.crr.cz
 Interaktivní vyhledávač dotací EU podle různých kritérií
www.dotaceeu.cz
Výkonem funkce řídícího orgánu SROP je pověřeno Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Odbor
řídícího orgánu SROP a JPD Praha. Na realizaci programu se podílejí kraje prostřednictvím
sekretariátů regionálních rad, dále pak příslušné pobočky Centra pro regionální rozvoj ČR
a agentury CzechInvest.
 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
F 224 811 243
srop@mmr.cz
Kamil Dörﬂer – ředitel
T 224 861 365
E kamil.dorﬂer@mmr.cz
Eva Brunnerová – asistentka
T 224 861 710
E brueva@mmr.cz
 Oddělení řízení programu SROP
Horáčková Jana
T 224 861 224
E horjan2@mmr.cz
Ivana Krůželová
T 224 861 669
E kruiva@mmr.cz
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Radka Soukupová
T 224 861 383
E sourad@mmr.cz
Ivana Bobreková
T 224 861 738
E bobiva@mmr.cz
Olga Nováková
T 224 861 654
E olga.novakova@mmr.cz
 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Odbor rozvojových programů cestovního ruchu
opatření 2.3, podopatření 4.1.1 a 4.2.1
Jaroslav Trávníček – vedoucí
T 224 861 644
E trajar@mmr.cz
Petra Venclíková
T 224 861 218
E venpet@mmr.cz
 Sekretariáty regionálních rad na krajských úřadech
opatření 2.2, 3.1, 3.2, podopatření 4.1.2 a 4.2.2
Příslušné kontakty pro svůj region najdete na:
www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000008000005002009
 CzechInvest
opatření 1.1
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
T 296 342 684
E marketing@czechinvest.org
Kontakty na regionální kanceláře organizace CzechInvest najdete na:
www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000008000005002009

Priorita 1 – Regionální podpora podnikání
V rámci této priority mohou získat podporu malé a střední podniky všeho druhu,
v oblasti kultury lze získat dotaci např. na rozvoj řemesel a na podporu podniků kreativního průmyslu (hudební vydavatelství, nakladatelství, ﬁlmový průmysl, móda, návrhářství, design, graﬁka atd.).

Opatření 1.1 – Podpora podnikání ve vybraných regionech
Opatření je zaměřeno na přímou podporu malých a středních podnikatelů ve vybraných problémových regionech České republiky.
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K hlavním formám podpory patří: programy kapitálových investic (granty, úvěry); místa
pro pronájem; programy podpory podnikání, zejména investic do lidských zdrojů; marketingové programy, zvláště pro skupiny podniků; podnikatelské poradenství a informace;
podpora přístupu k inovacím a novým technologiím.
Podmínkou pro účast v obou grantových schématech je závazek na zvýšení celkového počtu zaměstnanců příjemce dotace.
Typy podporovaných projektů:
 Přímá podpora investičních projektů drobných podnikatelů s důrazem na využití
místních zdrojů a tradičních řemesel (včetně podpory nákupu služeb spojených s rozvojem podniku)
 Přímá podpora investičních projektů malých a středních podnikatelů (včetně podpory nákupu služeb spojených s rozvojem podniku)
 Přímá podpora drobných, malých a středních podnikatelů v oblasti inovačního podnikání a technologického rozvoje (náklady na inovace výrobků či technologií nepřekročí
40 % uznatelných nákladů projektů)
Opatření je strukturováno do dvou částí:
1. Grantové schéma podporující drobné podnikatele (zaměstnávají méně než deset pracovníků). Schéma zahrne cca 35 % rozpočtu opatření bude v něm podpořeno 700 podniků.
2. Grantové schéma podporující malé a střední podnikatele (zaměstnávají 10–249 zaměstnanců). Schéma zahrne cca 65 % rozpočtu opatření a bude v něm podpořeno 200 podniků.
Území
Podpora se týká podnikatelů, kteří budou svůj podnikatelský záměr realizovat ve vybraných
problémových regionech:
 regiony se soustředěnou podporou státu (cca 29 % populace ČR); jedná se o regiony strukturálně postižené a hospodářsky slabé, vesměs s vysokou mírou nezaměstnanosti, které
vyžadují intenzivnější podporu ze strany státu
 další problémové regiony vymezené kraji (dalších cca 12 % populace ČR); většinou venkovské mikroregiony se slabým hospodářským potenciálem
Oprávnění žadatelé
Koneční uživatelé: Podnikatelé (fyzické i právnické osoby), kteří zaměstnávají méně než deset pracovníků (Grantové schéma č. 1 podporující drobné podnikatele) nebo 10–249 pracovníků (Grantové schéma č. 2 podporující malé a střední podnikatele) a kteří splňují další
kritéria stanovená pro drobné podnikatele v rámci nařízení Komise č. 70/2001, o podpoře
malého a středního podnikání, které bylo s účinností od 1. 1. 2005 novelizováno nařízením
Komise č. 364/2004.
Koneční příjemci: kraje (budou nositeli grantových schémat a poskytovateli spoluﬁnancování koncovým žadatelům).
Finanční rámec opatření
Kromě podpory z veřejných zdrojů se v tomto opatření předpokládá soukromé spoluﬁnancování. Celkové uznatelné náklady opatření na období 2004–2006 budou představovat
částku 133 743 tis. €, přičemž podíl soukromých zdrojů bude v průměru dosahovat 55 %
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a zdrojů veřejných cca 45 % celkových uznatelných nákladů opatření. Veřejné zdroje zajistí
příspěvek EU (34 %; fond ERDF) a regionální veřejné rozpočty (11 %; zajišťují kraje).
Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů jedné akce
1. Grantové schéma podporující drobné podnikatele: 500 tis. Kč
2. Grantové schéma pro malé a střední podnikatele: 2 mil. Kč
Kontakty a odkazy
 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
T 224 861 710, 224 861 654
F 224 811 243
E srop@mmr.cz
 CzechInvest
Štěpánská 15, 120 00 Praha
T 296 342 684
E marketing@czechinvest.org
www.czechinvest.org
 Příslušné kontakty pro svůj region najdete na:
www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000008000005002009
Příkladový projekt
Studio porcelánu – rozvoj tradiční řemeslné výroby v oblasti výroby porcelánu v návaznosti
na turistický ruch v Mikulově a okolí
Program: SROP, Priorita 1 Regionální podpora podnikání, Opatření 1.1 Podpora podnikání
ve vybraných regionech
Předkladatel: STUDIO PIRSC PORCELAIN
Popis: Rozvoj tradiční řemeslné výroby v oboru výroba porcelánu vybudováním porcelánového studia s malosériovou výrobou, které spolu s vybudováním výstavních prostor – galerie přiláká širokou veřejnost jako návštěvníky této zajímavé turistické destinace a zároveň
podpoří tradiční atmosféru města Mikulov a celého regionu. Vznikne i otevřený prostor pro
mladé české porcelánové designéry. Autor projektu je pedagogem v oboru porcelánový
design na pražské VŠUP.
Rozpočet: 1 433 880 Kč
Příspěvek SF: 402 149,60 Kč
Registrační číslo: CZ.04.1.05/1.1.64.1/0795
Kontakty a odkazy:
 STUDIO PIRSC PORCELAIN
Kozí Hrádek 2345, 692 01 Mikulov na Moravě
Daniel Piršč
T 605 870 161
T/F 519 510 299
E pirsc@seznam.cz
www.pirsc.cz
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Priorita 2 – Regionální rozvoj infrastruktury
Tato priorita je zaměřena na zlepšení dopravní a telekomunikační infrastruktury regionů soudržnosti a na regeneraci a revitalizaci vybraných měst tak, aby byla zajištěna
udržitelnost jejich rozvoje.
V oblasti kultury je využitelné zejména opatření 2.3 – Regenerace vybraných měst (památky,
historická jádra měst). Knihovny či komunitní centra mohou využít i opatření 2.2 určené
k rozvoji informačních technologií, především internetizace.

Opatření 2.2 – Rozvoj informačních a komunikačních
technologií v regionech
Opatření řeší podporu investic v oblasti informačních a komunikačních technologií
(ICT) pro obyvatelstvo a pro regionální a místní veřejnou správu.
Jeho součástí je podpora aktivit spojených s veřejným přístupem k internetu pro občany,
mimo jiné v knihovnách, komunitních centrech, ve školách, a se zajištěním ICT pro regionální a místní veřejnou správu.
Území
Všechny regiony soudržnosti Cíle 1 s důrazem na strukturálně postižená a hospodářsky
méně vyvinutá území regionů soudržnosti (jedná se o regiony vymezené usnesením vlády
č. 722/2003 a dále regiony vymezené kraji pro opatření 1.1.
Oprávnění žadatelé
Koneční příjemci i uživatelé podpory: obce (svazky obcí), kraje, nestátní neziskové organizace,
organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi, Hospodářská komora ČR a její složky.
Finanční rámec opatření
Formou podpory bude nevratná přímá pomoc (dotace). Během tříletého období dosáhne příspěvek ERDF (cca 22,5 mil. €) 75 % veřejných uznatelných nákladů opatření.
Spoluﬁnancování ČR (cca 7,5 mil. €) pokryje 25 % nákladů a bude zhruba z poloviny uhrazeno
z rozpočtu MMR ČR (cca 3,75 mil. €), zbytek zhruba ze dvou třetin pokryjí obce (cca 2,5 mil. €)
a z jedné třetiny kraje (cca 1,25 mil. €).
Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů na jeden projekt: 300 tis. Kč
Kontakty a odkazy
 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
T 224 861 710, 224 861 654
F 224 811 243
E srop@mmr.cz
 Sekretariáty regionálních rad
Příslušné kontakty pro svůj region najdete na:
www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000008000005002009

68

Příkladový projekt
Internetizace knihoven Olomouckého kraje
Program: SROP, Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury, Opatření 2.2 Rozvoj informačních
a komunikačních technologií v regionech
Předkladatel: Krajský úřad Olomouckého kraje
Popis: Primárním záměrem projektu je přeměna 215 veřejných knihoven Olomouckého
kraje na informační centra obcí tak, aby zajišťovala rovný přístup všech skupin obyvatel
kraje k tradičním i elektronickým informačním zdrojům. Např. v oblasti vzdělávání, výzkumu, vývoje a podnikání; dále k plnění občanských a občansko-právních povinností
a k řešení každodenních životních situací včetně zajištění možnosti komunikace s jinými
subjekty – např. veřejná a státní správa, místní samospráva atd. V rámci realizace projektu
dojde k připojení knihoven k vysokorychlostnímu internetu, k vybavení knihoven kvalitními a odpovídajícími informačními technologiemi a softwarovým vybavením včetně zajištění kvalitního vyškolení kvaliﬁkovaných pracovníků knihoven pro využívání informačních
technologií.
Olomoucký kraj je charakterizován jako region, kde existují velké rozdíly v dostupnosti
a kvalitě přístupu k internetu pro obyvatelstvo ve veřejných knihovnách. Tyto knihovny
nejsou často vybaveny odpovídajícím zařízením s připojením k internetu. Zároveň nejsou
koncipovány jako informační centra obcí.
Proto chce tento projekt podpořit záměr vybudování dostupného vysokorychlostního internetu a odpovídajícího vybavení ve veřejných knihovnách a poskytnout tak obyvatelstvu
přístup k informacím důležitým pro zvýšení jejich životní úrovně a tak kompenzovat jejich
handicap relativní odlehlosti od nejrůznějších úřadů, zdravotnických středisek, vzdělávacích zařízení, kulturních podniků apod.
Realizace tohoto projektu bude znamenat pozitivní dopad na informační vzdělanost obyvatel Olomouckého kraje a poskytne další příležitosti a zlepšení podmínek pro aktivní trávení
volného i pracovního času, podnikání a obecně přispěje ke zlepšení životní úrovně obyvatel
Olomouckého kraje.
Cíle projektu podporují koncept rozvoje Olomouckého kraje, který byl schválen zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 25. října 2001.
Rozpočet: 11 564 637 Kč
Příspěvek EU: 7 942 919 Kč
Registrační číslo: CZ.04.1.05/2.2.00.2/0454
Kontakty a odkazy:
 Jindřich Garčic
T 585 508 202
E j.garcic@kr-olomoucky.cz

Opatření 2.3 – Regenerace a revitalizace vybraných měst
V rámci opatření jsou podpořeny investiční projekty vybraných měst, zkvalitňující jejich celkové životní prostředí a životní podmínky obyvatel.
Projekty jsou zaměřeny na regeneraci a revitalizaci upadajících jader měst (např. historických jader) či postižených území měst (spojených např. s útlumem hospodářských nebo
společenských aktivit).

69

Investice do soukromých objektů nebudou způsobilé pro podporu. Rovněž nebudou podporovány investice do bytové výstavby.
Území
Projekty mohou předkládat města nacházející se na území celé ČR.
Oprávnění žadatelé
Koneční uživatelé i příjemci: obce (města) od 10 do 100 tis. obyvatel.
Finanční rámec opatření
Formou podpory je nevratná přímá pomoc (dotace). Za tříleté období (2004–2006) dosáhne příspěvek ERDF (cca 22,5 mil. €) 75 % veřejných uznatelných nákladů opatření.
Spoluﬁnancování ČR (cca 7,5 mil. €), z toho zhruba 50 % MMR ČR a 50 % vybraná města.
Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů na jeden projekt: 30 mil. Kč
Odkazy a kontakty
 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Odbor rozvojových programů cestovního ruchu
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
Jaroslav Trávníček – vedoucí
T 224 861 644
E trajar@mmr.cz
Příkladový projekt
Regenerace historického jádra města Písek na břehu řeky Otavy mezi kamenným mostem
a Putimskou branou
Program: SROP, Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury, Opatření 2.3 Regenerace a revitalizace vybraných měst
Předkladatel: Město Písek
Popis: Obsahem projektu je komplexní stavební rekonstrukce veřejných prostor městské
památkové zóny (promenáda u kamenného mostu a nádvoří sladovny) a dvou nemovitých
kulturních památek (sladovna a parkány u Putimské brány). Součástí rekonstrukce sladovny
bude mimo jiné založení interaktivního muzea – Centrum ilustrace; součástí rekonstrukce
parkánů vytvoření letní divadelní scény.
Rozpočet: 167 687 461 Kč
Grant celkem: 166 473 780 Kč
Z toho EU: 124 855 335 Kč
Spoluﬁnancování státního rozpočtu: 41 618 445 Kč
Registrační číslo: CZ.04.1.05/2.3.00.1/0652
Kontakty a odkazy:
Petr Kotrba
T 382 763 287, 606 650 003
E petr.kotrba@meupisek.cz
Ivana Adámková
T 382 763 291
E ivana.adamkova@mupisek.cz

70

Další příklady projektů podpořených v rámci opatření 2.3:
 Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Fabrika (Svitavy)
 Historický Ostrov – Obnova a podpora návštěvnosti regionálně významného a rozsáhlého komplexu barokních památek (zámeckého areálu a areálu kláštera) v historické části
města Ostrova
 Město Šternberk – Proměny v čase – čas proměn (regenerace a revitalizace městského
centra)
 Regenerace historického centra města Jablonce nad Nisou

Priorita 3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech
Tato priorita byla koncipována jako důležitý nástroj pro dosažení kvality života v regionech.
Její tři opatření byla navržena jako řada intervencí v oblasti infrastruktury pro rozvoj lidských
zdrojů a sociální integrace. Poskytování vzdělávacích, kulturních, sociálních, zdravotních
a volnočasových služeb, zaměřené na efektivní strukturální změny v obcích a regionech, je
klíčovým prvkem v boji proti sociální exkluzi a nezaměstnanosti.
V oblasti kultury jsou využitelná zejména opatření 3.1 pro investiční projekty (např. výstavba
či rekonstrukce kulturního střediska, knihovny apod.) a 3.2 pro neinvestiční projekty zaměřené na sociální integraci v regionech.

Opatření 3.1 – Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů
v regionech
Opatření je zaměřené na podporu investičních projektů (spoluﬁnancovaných z ERDF)
v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, celoživotního učení, sociální integrace.
Podporované projekty se musí týkat těchto oblastí:
 Rozvoj kapacit a materiálního vybavení v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti
 Rozvoj kapacit a materiálního vybavení zařízení sociální integrace (podpora znevýhodněných skupin obyvatelstva)
 Rozvoj materiálního vybavení vzdělávacích zařízení spojených s celoživotním učením
Oprávnění žadatelé
Koneční příjemci i uživatelé podpory: kraje, obce, svazky obcí, organizace zřízené státem,
kraji nebo obcemi, nestátní neziskové organizace, Hospodářská komora ČR a její složky.
Finanční rámec opatření
Formou podpory bude nevratná přímá pomoc (dotace). Za celé tříleté období (2004–2006)
dosáhne příspěvek ERDF (45,0 mil. €) 80 % veřejných uznatelných nákladů opatření.
Spoluﬁnancování ČR pokryje 20 % nákladů (11,25 mil. €, z toho MMR ČR 5,6 mil. €, obce
3,75 mil. €, kraje 1,9 mil. €).
Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů jednoho projektu: 2 mil. Kč.
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Kontakty a odkazy
 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
F 224 811 243
E srop@mmr.cz
 Sekretariáty regionálních rad na krajských úřadech
Příslušné kontakty pro svůj region najdete na:
www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000008000005002009
Příkladový projekt
Kulturně-společenské zázemí pro spolky a veřejně prospěšné organizace v historických
prostorách radnice města Velká Bystřice
Program: SROP, Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, Opatření 3.1 Infrastruktura pro
rozvoj lidských zdrojů v regionech
Předkladatel: Město Velká Bystřice
Popis: Město Velká Bystřice se rozhodlo v části prostor radnice, výhodně situované v centru
města na Zámeckém náměstí se zámkem, kulturním domem a městským parkem, obnovit
prostory pro obecné a veřejné dění, které budou sloužit pro širokou veřejnost, spolkovou
a kulturní činnost s cílem podpořit neziskové vzdělávání a neziskové volnočasové a kulturní
aktivity obyvatel všech věkových kategorií.
V dobách minulých, od dob vzniku a v první polovině minulého století, byly prostory radnice ve větší míře využívány obyvateli obce a města Velká Bystřice ke kulturnímu dění, přednáškám a vzdělávání, zasedáním neziskových spolků, školením a v dispozicích radnice převažovaly jednací a diskusní.
V průběhu druhé poloviny minulého století v důsledku politických změn začala postupně
převažovat v prostorách radnice funkce úřednická a společenské dění bylo vyjma knihovny
a čítárny z prostoru radnice přesunuto do agitačních středisek a velkoplošných kulturních
center.
Nyní nastala vhodná doba obnovy tradice a funkce využití části prostor radnice a domů
k obecnému vzdělávání, přístupu k informacím, školením, zasedáním spolků, menším kulturním programům a jednáním v rámci i mimo rámec sdružení mikroregionu „Bystřička“,
jehož součástí je i město Velká Bystřice.
Je třeba zdůraznit, že se jedná o jednu z etap z celkové vize města týkající se oživení
Zámeckého areálu. Další etapy a projekty se rovněž připravují a plynule, logicky na sebe
navazují.
V prostorách přízemí radnice byl vybrán prostor nynějšího odboru výstavby a dřívější kulturní jizby, s nádhernými klenbami typu „českých placek“ a klenebními oblouky, umístěný
mezi Zámeckým náměstím a nádvořím v atriu radnice, pro svou zajímavou polohu s možností propojení společenského dění mezi náměstím, společenskou, výstavní a školící síní
spolků a organizací a nádvořím v atriu, které bude využíváno pro venkovní akce spolkového
a mikroregionálního významu.
Bezbariérový přístup prostor pro spolky a organizace bude zajištěn od hlavního vstupu
z podloubí radnice přes vstupní halu a chodbu se vstupy do společenské, výstavní a školící síně mikroregionu, na venkovní nádvoří atria, na bezbariérové hygienické zařízení a do
zázemí s předsíní, úklidovou komorou a kotelnou. Před vstupem do síně v předsíni bude
umístěna vestavěná kuchyňka a šatní skříň pro uživatele prostor.
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Rozpočet: 5 430 004 Kč
Z toho obecní rozpočet: 1 086 000 Kč
Příspěvek EU: 4 344 003 Kč
Registrační číslo: CZ.04.1.05/3.1.00.1/0174
Kontakty a odkazy:
 Městský úřad Velká Bystřice
Marek Pazdera
Zámecké nám. 79, 783 53 Velká Bystřice
T 585 351 371, 606 739 244
E marek.pazdera@muvb.cz, info@muvb.cz

Další příklady podpořených projektů
 Vybudování prostor pro Masarykovu veřejnou knihovnu ve Vsetíně jako instituci komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání
 Stavební úpravy se změnou užívání suterénních prostor v objektu mateřské školy ve
Vikýřovicích č. p. 97 pro volnočasové aktivity dětí, mládeže a občanských organizací
 Středisko školy lidové tvořivosti a řemesel
 Stavební obnova – Multikulturní centrum a Centrum vzdělávání a poradenství pro sociálně ohrožené a vyloučené

Opatření 3.2 – Podpora sociální integrace v regionech
Opatření se zaměřuje na podporu širokého spektra aktivit v oblasti sociální integrace
na místní či regionální úrovni; neinvestiční podpora je orientována na:
 poskytovatele služeb, realizující podpůrné projekty pro různé sociálně ohrožené skupiny
obyvatelstva
 rozvoj občanské společnosti, vytváření komunitních plánů, spolupráci nestátních neziskových organizací a organizací zřizovaných státem, kraji či obcemi
 vytváření rovných příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatelstva
Mezi typy podporovaných subjektů jsou mimo jiné i:
 vzdělávací, kulturní a sociální programy pro zlepšení životních podmínek obyvatel obcí
a regionů
 programy zpracování komunitních plánů a rozvoje občanské společnosti na místní úrovni
 programy vzdělávání vedoucí k sociální integraci
 programy pro mládež od 15 do 25 let
Oprávnění žadatelé
Koneční uživatelé: obce, svazky obcí, organizace zřizované obcemi či kraji, nestátní neziskové organizace, Hospodářská komora ČR a její složky.
Koneční příjemci: kraje (gestoři grantových schémat).
Finanční rámec opatření
Formou podpory bude nevratná přímá pomoc (dotace), spoluﬁnancovaná ze zdrojů ESF.
Podpora bude poskytovaná konečným uživatelům prostřednictvím grantových schémat,
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jejichž nositeli budou příslušné útvary krajů. Příspěvek ESF (37,1 mil. €) bude představovat
80 % veřejných uznatelných nákladů opatření. Zbylých 20 % (9,3 mil. €) z veřejných zdrojů
poskytnou MMR ČR (10 %) a kraje (10 %).
V rámci opatření nebude poskytována veřejná podpora podnikům, a to ani malého rozsahu.
Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů na jednu akci: 300 tis. Kč.
Kontakty a odkazy
 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
T 224 861 710
F 224 811 243
E srop@mmr.cz
 Sekretariáty regionálních rad na krajských úřadech
Příslušné kontakty pro svůj region najdete na:
www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000008000005002009
Příkladový projekt
Přestože v předepsaných typech podporovaných projektů opatření 3.2 se objevují přímo
„kulturní programy pro zlepšení životních podmínek obyvatel obcí a regionů“, ve skutečnosti se na tuto problematiku předkládané projekty zaměřily jen výjimečně.
Masarykova veřejná knihovna jako instituce komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání
ve Vsetíně
Program: SROP, Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, Opatření 3.2 Podpora sociální
integrace v regionech, Grantové schéma podporující sociální integraci ve Zlínském kraji
Předkladatel: Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Popis: Projekt má dvě části – investiční (žádost podána v opatření 3.1) a neinvestiční (žádost
podána v opatření 3.2). Obě části projektu uspěly.
Cílem tohoto projektu je vytvořit příznivé prostředí pro rozvoj občanské společnosti, partnerství místních iniciativ, integraci znevýhodněných skupin obyvatelstva a prevenci vzniku
těchto skupin. Prostředkem k naplnění je vznik „komunitní knihovny“, která propojí tradiční
knihovnické a informační služby s činnostmi komunitního centra.
V rámci neinvestiční části bude v rekonstruované budově pod jednou střechou realizován
projekt komunitní knihovny, který propojí činnosti knihovnické s činnostmi podporujícími
rozvoj místní komunity a integraci sociálně znevýhodněných osob.
Záměrem projektu je nabídnout znalosti, informace, vzdělávací a komunitní programy,
propojit roztříštěný neziskový sektor, stát se jedním z kontaktních míst občanů pro veřejné záležitosti a pomoci při vytváření místního partnerství, nabídnout komunitní aktivity na
pomoc rozvoji občanské společnosti ve Vsetíně a okolí, volnočasové aktivity pro mládež
včetně prevence kriminality, programy pro skupiny ohrožené sociální exkluzí, s co největší
snahou o zapojení těchto skupin do společenského života komunity.
Grant celkem: 3 996 792 Kč
Z toho EU: 3 197 434 Kč
Spoluﬁnancování ČR: 799 358 Kč
Registrační číslo: CZ.04.1.05/3.2.55.1/1824
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Kontakty a odkazy:
 Helena Gajdušková
Svárov 714, 755 01 Vsetín
T 571 412 143
E hgajduskova@mvk.cz, mpokorna@mvk.cz, kjanoskova@mvk.cz

Priorita 4 – Rozvoj cestovního ruchu
Priorita je koncipována jako důležitý nástroj rozvoje prosperity regionů soudržnosti.
Navržená opatření jsou rozpracována jako řada intervencí zaměřených na rozvoj služeb pro
cestovní ruch, vytváření zaměstnanosti a zvýšení příjmů místních rozpočtů. Soustředěné úsilí je věnováno podpoře investic pro realizaci infrastruktury cestovního ruchu a rekonstrukci
kulturních a technických památek v regionech.
V této prioritě je předkládáno nejvíce kulturních projektů v rámci SROP. Vedle tradičních
kategorií cestovního ruchu (CR) má ČR předpoklady pro rozvoj moderních produktů jako
je venkovský CR, cykloturistika, kongresový CR, církevní CR a nové produkty kulturního cestovního ruchu (stezky dědictví, průmyslové skanzeny a památky apod.)
V rámci této priority je možné žádat i na ryze umělecké akce jako jsou například festivaly.
Jelikož na období 2004–2006 nebyl vytvořen zvláštní (nadregionální) operační program pro
cestovní ruch, zahrnuje tato priorita jak podporu regionálních, tak i nadregionálních projektů.

Opatření 4.1 – Rozvoj služeb pro cestovní ruch
V rámci tohoto opatření budou podporovány subjekty, které rozvíjejí služby týkající
se oblasti cestovního ruchu.
Předkládané projekty (akce) by měly být součástí integrovaného regionálního plánu rozvoje cestovního ruchu, založeného na existujících a prokazatelných silných stránkách daného
regionu, a měly by mít ekonomický dopad překračující místní úroveň.

Podopatření 4.1.1 – Podpora nadregionálních služeb
cestovního ruchu
V rámci podopatření bude podporován rozvoj služeb cestovního ruchu veřejných či
neziskových subjektů (nikoliv podnikatelských subjektů), které se mohou týkat mimo
jiné i podpory zajištění vícedenních kulturních a sportovních akcí majících národní či
mezinárodní význam (mezinárodní ﬁlmové, hudební a divadelní festivaly, mezinárodní sportovní soutěže).
Forma podpory: individuální projekty, nevratná přímá podpora (dotace) ve výši 67,5–75 %
nákladů projektu z EU (fond ERDF), 15–25 % ze státního rozpočtu, 0–10 % doﬁnancování
z vlastních zdrojů.
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Oprávnění žadatelé
Koneční příjemci i uživatelé podpory: státem zřízené organizace (např. CzechTourism), nestátní neziskové organizace, kraje, svazky obcí v přirozených turistických regionech, Hospodářská
komora ČR a její složky.
Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů projektu:
 všechny aktivity mimo podporu vytváření partnerství, zpracování marketingových studií
a tvorbu propagačních materiálů: 2 mil. Kč
 aktivity spojené s podporou vytváření partnerství, zpracování marketingových studií a tvorbou propagačních materiálů: 500 tis. Kč
Kontakty a odkazy
 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Odbor rozvojových programů cestovního ruchu
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
Jaroslav Trávníček – vedoucí
T 224 861 644
E trajar@mmr.cz
Petra Venclíková
T 224 861 218
E venpet@mmr.cz
Příkladový projekt
Vítejte v ČR – zemi památek UNESCO, rozvoj marketingu ČDU
Program: SROP, Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu, Podopatření 4.1.1 Podpora nadregionálních služeb cestovního ruchu
Předkladatel: České dědictví UNESCO
Popis: Podstatou projektu je vytvoření společné, ucelené a kompaktní marketingové koncepce památek UNESCO v ČR pro léta 2007–2011. Tato koncepce bude vytvářet nové a respektovat současné pozitivní vazby, bude vycházet z priorit Strategie propagace ČR 2004–
-2010 a zároveň bude odrážet speciﬁka poznávacího cestovního ruchu a charakteru památek UNESCO v České republice. Tato koncepce je nezbytnou podmínkou pro tvorbu konkrétních a cílených turistických produktů reprezentujících ČR jako „zemi památek UNESCO“.
Produkty pro propagaci památek UNESCO budou představovat brožury, pořízení fotogalerie
pro potřeby ČD UNESCO, www stránky, účasti na veletrzích, výroba televizních spotů, propagačních materiálů (tašky, plakáty, pexeso), inzerce v médiích. V souvislosti s realizací
projektu dojde ke zvýšení tržeb ze vstupného u provozovatelů památek UNESCO ve výši
7 300 000 Kč, zvýšení zisku podnikatelských subjektů v regionech s památkami UNESCO ve
výši 4 500 000 Kč, zvýšení zisku podnikatelských subjektů mimo region (dopravci, cestovní
a konferenční agentury) ve výši 1 200 000 Kč. Zmíněné tržby vycházejí z kvaliﬁkovaného odhadu celospolečenských ekonomických přínosů (Enterprise plc s. r. o.). Venkovské regiony
nepatří přes svůj obrovský potenciál mezi nejnavštěvovanější. Výstupy a aktivity projektu
proto vedou k navození většího zájmu o destinace regionů České republiky a o investice do
rozvoje venkovských regionů. Jsou zacíleny na konkrétní lokality, na jejich speciﬁka a na
zpětné zjišťování účinků předkládaného projektu.
Při celkovém odhadu poptávky vychází projekt z analýz České centrály cestovního ruchu
– CzechTourism. Tato agentura se cestovnímu ruchu věnuje hlavně na mezinárodní úrovni.
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Mezi hlavní sledované ukazatele patří počet příjezdů zahraničních turistů, délka jejich pobytu, počty ubytování v hromadných ubytovacích zařízeních v České republice, devizové
příjmy z cestovního ruchu a další.
Tyto podklady nám slouží k vyčíslení efektů projektu a stanovení kvantiﬁkovaných cílů.
Realizace projektu umožní podpoření očekávaní v tomto odvětví národního hospodářství
s dopadem středně až dlouhodobým. Rovněž u nás poměrně nová forma spolupráce soukromého, veřejného a neziskového sektoru v oblastech rozvoje regionů by měla být nejdynamičtější silou předpokládaného rozvoje.
Rozhodující podíl na výsledcích projektů bude mít také skutečnost, zda se venkovské regiony budou schopny dostatečně rychle a intenzivně naučit využívat všech podpor z Evropské
unie, které jsou do regionálního rozvoje směrovány. Zvyšování této absorpční kapacity regionů je také předmětem náplně Informačního centra venkovských regionů, které bude v této
problematice spolupracovat s projekty Partnerství (SROP 3.3) jednotlivých krajů a regionů.
Rozpočet: 11 901 547 Kč
Z toho příspěvek z EU (ERDF): 8 926 160 Kč
Příspěvek ČR: 1 785 232 Kč
Soukromé zdroje: 1 190 155 Kč
Kontakty:
 České dědictví UNESCO
bří. Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl
Lukáš Jakube
T 603 935 861
E jakubec@ctscorp.cz
Kateřina Procházková
T 775 604 559

Podopatření 4.1.2 – Podpora regionálních a místních služeb
cestovního ruchu
Podpora se týká podobných projektů jako v podopatření 4.1.2 (tzn. i podpory zajištění vícedenních kulturních a sportovních akcí) s tím rozdílem, že projekty mají regionální či místní charakter.
Dále lze žádat o podporu na následující aktivity:
 tvorba místních a regionálních systémů informování turistů o přírodních a kulturních zajímavostech
 tvorba regionálních a místních propagačních materiálů pro podporu cestovního ruchu
 tvorba produktů cestovního ruchu v regionech
 podpora vytváření partnerství v oblasti cestovního ruchu na regionální úrovni
Forma podpory: grantová schémata, jejichž gestory jsou kraje. Struktura ﬁnancování
(mimo projekty podniků): 67,5–75 % nákladů projektu z EU (fond ERDF), 0–22,5 % ze státního rozpočtu nebo kraje, 10–25 % doﬁnancování z vlastních zdrojů. Projekty malých a středních podniků: přímá dotace ve výši 35 % z ERDF, 11–15 % z krajského rozpočtu, 50–54 %
doﬁnancování z vlastních zdrojů.
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Oprávnění žadatelé
Koneční uživatelé podpory: kraje, obce, svazky obcí, malé a střední podniky (odvětví cestovního ruchu), organizace zřizované kraji nebo obcemi.
Koneční příjemci podpory: kraje (gestoři grantových schémat).
Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů na jednu akci v rámci grantového
schématu: 200 tis. Kč.
Kontakty a odkazy
 Sekretariáty regionálních rad na krajských úřadech
Příslušné kontakty pro svůj region najdete na:
www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000008000005002009
Příkladový projekt
Divadlo Open Air
Program: SROP, Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu, Podopatření 4.1.2 Podpora regionálních
a místních služeb cestovního ruchu; Grantové schéma Plzeňského kraje Podpora veřejných
subjektů při rozvoji služeb v cestovním ruchu v Plzeňském kraji
Předkladatel: Divadlo J. K. Tyla
Popis: Jedná se o projekt, jehož cílem je přilákat množství turistů vytvořením zcela nové
akce, která nabídne výjimečné kulturní zážitky. Projekt si bere za vzor známé velké divadelní festivaly v západní Evropě, zejména v Edinburghu, Avignonu a Vídni, které se pořádají již mnoho let, získaly si značný mezinárodní věhlas a pravidelně přitahují mimořádné
množství turistů. Projekt je v českém prostředí mimořádný, protože pouliční divadelní
show v této republice zatím fakticky neexistuje. Pořádané kulturní festivaly jsou totiž vesměs zaměřeny na kulturní kvalitu, kterou vyhledává kulturní publikum a hodnotí odborné poroty.
Divadlo Open Air naproti tomu chce nabízet velké vizuální pouliční produkce pro co největší počet návštěvníků – turistů. Zaujme je spojením dramatického pohybu, světla, hudby,
humoru a vtáhne je ke spoluúčasti na divadelním představení. Představení „Open Air“, neboli pod širým nebem, jsou blízká i laické veřejnosti a jejich atraktivnost bude podpořena
umístěním do působivých přirozených „kulis“ města Plzně. Pouliční divadlo je divadlem
beze slov, nezná jazykové bariéry a může být vítanou atrakcí i pro zahraniční turisty.
Divadlo Open Air se v Plzni bude pořádat každoročně, pravidelně vždy na začátku září a přispěje ke zviditelnění města Plzně a plzeňského regionu, které se tím stanou atraktivnějším
turistickým cílem než jsou v současnosti. První, zahajovací ročník je plánován na září 2006.
Projekt dobře zapadá do současné poptávky a je v souladu s programovými dokumenty
města, kraje i se zadáním grantového schématu. Kulturní turismus je v posledních létech
v evropském cestovním ruchu nejrychleji rostoucí složkou. Tematické kulturní turistické nabídky prokazatelně přitahují značné množství turistů. Příliv turistů směřujících za pravidelně
pořádanými kulturním akcemi přináší mnohým západoevropským městům značné ekonomické užitky. Plzeň se může stát podobným kulturním centrem východní části Evropské
unie a tato akce k tomu může vhodně přispět.
Rozpočet: 6 591 300 Kč
Podpora EU: 3 000 000 Kč
Registrační číslo: CZ.04.1.05/4.1.38.1/1470

78

Kontakty a odkazy:
 Prokopova 14, 301 00 Plzeň
T 377 226 743, 378 038 048
F 377 330 653
E reditelstvi@djkt-plzen.cz
www.djkt-plzen.cz

Opatření 4.2 – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
V rámci opatření 4.2 budou podporovány investiční projekty zaměřené na rozvoj infrastruktury potřebné pro cestovní ruch, mimo jiné i:
 projekty kongresového, lázeňského a kulturního cestovního ruchu a ekoturismu
 revitalizace kulturních, technických a průmyslových památek a kulturního dědictví
 výstavba či obnova vybavenosti v oblasti sportu, rekreace, lázeňství
Podpora by měla být zaměřena na investice, které generují příjem pro region, přitahují turisty a jsou součástí integrovaného regionálního nebo národního plánu rozvoje cestovního
ruchu. Pokud jde o ekonomicky udržitelnou kulturní infrastrukturu a cestovní ruch spojený
se sportovními zařízeními a zařízeními pro volný čas, podpora by měla být omezena na projekty, které mají prokazatelně významný dopad na ekonomický rozvoj regionu.

Podopatření 4.2.1 – Podpora nadregionální infrastruktury
V rámci podopatření 4.2.1 jsou podporovány projekty cestovního ruchu nadregionálního významu, zaměřené na ucelené produkty cestovního ruchu.
V rámci podopatření je možno podporovat projekty zaměřené mj. na:
 rekonstrukci a obnovu památek, objektů a budov nadregionálního významu pro potřeby CR
(např. skanzeny, muzea a obdobná zařízení) včetně nezbytné doprovodné infrastruktury
 výstavbu a obnovu infrastruktury pro mezinárodní ﬁlmové, divadelní a hudební festivaly
 výstavbu a obnovu sportovně-rekreačních center národního a mezinárodního významu
sloužících aktivitám účastníků cestovního ruchu
Forma podpory: individuální projekty – nevratná přímá dotace ve výši 67,5–75 % nákladů
projektu z EU (fond ERDF), 15–25 % ze státního rozpočtu, 0–10 % doﬁnancování z vlastních
zdrojů.
Grantové schéma – nevratná přímá dotace na akce podnikatelů ve výši 35 % z ERDF, 11–15 %
ze státního rozpočtu, 50–54 % doﬁnancování z vlastních zdrojů.
Oprávnění žadatelé
Podopatření umožní podporu:
 individuálních projektů připravených státem zřízenými organizacemi (např. CzechTourism),
nestátními neziskovými organizacemi, obcemi, svazky obcí, kraji, organizacemi zřizovanými kraji či obcemi
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 projektů právnických osob podnikajících v cestovním ruchu (vymezené obchodním zákoníkem) bez ohledu na počet zaměstnanců, a to prostřednictvím grantového schématu,
jehož gestorem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů na jeden individuální projekt
nebo jednu akci v rámci grantového schématu: 100 mil. Kč
Kontakty a odkazy
 Individuální projekty
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Odbor rozvojových programů cestovního ruchu
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
Jaroslav Trávníček – vedoucí
T 224 861 644
E trajar@mmr.cz
Petra Venclíková
T 224 861 218
E venpet@mmr.cz
 Grantové schéma
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Odbor rozvojových programů cestovního ruchu – Oddělení
grantových schémat a akcí
Lucie Ivanová, Pavla Žáčková, Barbora Machoňová a Renata Šmídová
T 224 861 218
E gs421@mmr.cz
Příkladový projekt
Obnova památkově chráněných objektů za účelem rozvoje turismu na Třebíčsku
Program: SROP, Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu, Podopatření 4.2.1 Podpora nadregionální infrastruktury CR
Předkladatel: Bono Publico o. p. s.
Popis: Záměrem posuzovaného projektu je rekonstrukce památkově chráněných budov
zámku v Budišově a zámku v Třebíčí za účelem vytvoření kongresového hotelu (kapacita
sto míst v přednáškovém/výukovém sále), vytvoření infocentra-centra destinačního managementu regionu Třebíčska a rozšíření prostor Muzea Vysočiny. Rekonstrukcí těchto památkově chráněných objektů bude docíleno rozšíření ubytovací kapacity (na úrovni turistické
ubytovny až hotelu****). Celkovým cílem projektu je vybudování infrastruktury pro cestovní ruch a jejím prostřednictvím posílení nadregionálního až mezinárodního významu turistického regionu Vysočina.
Třebíčsko, respektive kraj Vysočina má vysoký potenciál pro rozvoj cestovního ruchu. Je to
dáno především estetickou hodnotou kulturní krajiny, množstvím jedinečných přírodních
lokalit, kulturních a historických památek i tradicí pořádání prestižních kulturních, sportovních a společenských akcí. V protikladu k potenciálu rozvoje cestovního ruchu stojí nedostatečná infrastruktura a nedostatečná nabídka služeb pro návštěvníky. Z hlediska kapacity
ubytovacích zařízení i návštěvnosti se Vysočina řadí mezi turisticky „nejmenší" oblasti cestovního ruchu v ČR. Podle evidence Českého statistického úřadu bylo na konci roku 2003 na
Vysočině 19,7 tis. lůžek v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu, tj. 4,4 % kapacity ČR. Z hlediska struktury této kapacity je na Vysočině nízký podíl lůžek v „hotelích
a podobných zařízeních“. Také návštěvnost je ve srovnání s jinými kraji poměrně nízká.
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Znepokojující tendencí je však pokračující pokles návštěvnosti zahraničních hostů a také
pokles průměrné doby jejich pobytu.
Investor reaguje na výše uvedené alarmující ukazatele tím, že v rámci projektu chce rekonstruovat památkově chráněné objekty a vytvořit v nich odpovídající infrastrukturu cestovního ruchu. Konkrétně je tím míněno vytvoření odpovídající ubytovací kapacity s vyšším
standardem služeb včetně služeb pro vzdělávací a kongresovou turistiku.
Rozpočet: 101 355 574 Kč, příspěvek EU (ERDF) 54 160 000 Kč, příspěvek ze státního rozpočtu 10 840 000 Kč, soukromé/obecní zdroje 36 355 574 Kč
Kontakty a odkazy:
 Budišov 1, 675 03 Budišov
T/F 483 313 239
F 483 313 240
E info@bonopublico.cz
www.bonopublico.cz

Podopatření 4.2.2 – Podpora regionální
a místní infrastruktury CR
V rámci podopatření bude možno podporovat projekty podporující rozvoj infrastruktury potřebné pro cestovní ruch v obcích a regionech a zaměřené mimo jiné na:
 revitalizaci kulturních, technických a průmyslových památek a kulturního dědictví pro jejich využití v rozvoji cestovního ruchu
 rekonstrukci a obnovu objektů a budov pro potřeby CR (např. skanzeny, muzea a obdobná
zařízení)
 rozvoj vybavení a zařízení turistických středisek, zejména z hlediska občanské vybavenosti
v oblasti sportu a rekreace, infrastruktura rekreační plavby
Forma podpory: nevratná přímá dotace poskytovaná přímo na individuální projekty nebo
prostřednictvím grantových schémat. Struktura ﬁnancování (mimo projekty podniků): 67,5–
–75 % nákladů projektu z EU (fond ERDF), 10–25 % ze státního rozpočtu nebo kraje, 0–25 %
doﬁnancování z vlastních zdrojů. Projekty malých a středních podniků: přímá dotace ve výši
35 % z ERDF, 11–15 % z krajského rozpočtu, 50–54 % doﬁnancování z vlastních zdrojů.
Oprávnění žadatelé
Podopatření umožní podporu:
 individuálních projektů připravených veřejnými subjekty na místní či regionální úrovni
(projekty obcí, svazků obcí, krajů) a nestátními neziskovými organizacemi (působícími na
místní či regionální úrovni)
 projektů malých a středních podnikatelů (podnikajících v odvětví cestovního ruchu) formou grantových schémat, jejichž gestory jsou kraje. Výše veřejné podpory bude určována
dle místa realizace projektu, nikoli dle sídla či místa bydliště podnikatelského subjektu.
Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů na jeden individuální projekt nebo
jednu akci v rámci grantového schématu: 2 mil. Kč.
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Kontakty a odkazy
 Sekretariáty regionálních rad na krajských úřadech
Příslušné kontakty pro svůj region najdete na:
www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000008000005002009
Příkladový projekt
Archeopark Chotěbuz
Program: SROP, Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu, Podopatření 4.2.2 Podpora regionální
a místní infrastruktury CR
Předkladatel: Muzeum Těšínska
Popis: Projekt je zaměřen na výstavbu historických objektů a ukázku dobového způsobu života ve zdejší oblasti v daném historickém období. Smyslem projektu je zpřístupnění bikulturního hradiska široké i odborné veřejnosti. Toto hradisko se rozkládá na ploše 17 459 m2,
nachází se v klidové lokalitě na okraji obce Chotěbuz. Je jedním z nejlépe zachovalých hradisek na území České republiky. Po realizaci projektu se obyvatelé a turisté budou mít možnost seznámit s životem místních obyvatel v období 5. a 6. století př. n. l. (halštatská kultura)
a v období od 8. stol. do 1. poloviny 11. stol. (slovanské osídlení).
Předmětem předkládaného projektu je výstavba replik dobových objektů na akropoli, která
je samostatnou etapou budování celého archeoparku. Výhledově se počítá s dokončením
1. a 2. předhradí a školicího střediska.
Rozpočet: 9 290 930 Kč
Příspěvek z EU: 6 968 198 Kč
Registrační číslo: CZ.04.1.05/4.2.00.1/0261
Kontakty a odkazy
Hlavní tř. 15, 737 01 Český Těšín
Danuše Czaická
T 558 761 211
E muzeum@muzeumct.cz

Operační program Rozvoj lidských zdrojů
(OP RLZ)
OP RLZ je ﬁnancován Evropským sociálním fondem (ESF), který je určen k realizaci
Evropské strategie zaměstnanosti.
OP RLZ tvoří základ pro čerpání podpory z ESF v oblasti rozvoje lidských zdrojů v České republice na období 2004–2006.
Globálním cílem OP RLZ je dosažení vysoké a stabilní úrovně zaměstnanosti založené na
kvaliﬁkované a ﬂexibilní pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva
a konkurenceschopnosti podniků při respektování principů udržitelného rozvoje.
Území
OP RLZ je zaměřen na celé území ČR s výjimkou Prahy, jelikož rozvoj všech regionů zaostává,
tj. HDP na obyvatele zde byl za poslední tři roky nižší než 75 % průměru EU.
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Grantové projekty mohou být navrhovány jako regionální (pro cílové skupiny na území jednoho kraje) nebo nadregionální (určené pro cílové skupiny z území alespoň dvou krajů).
Oprávnění žadatelé
Žadateli oprávněnými předkládat návrhy projektů v rámci OP RLZ mohou být jak fyzické, tak
právnické osoby splňující následující podmínky:
 mají sídlo v ČR
 jsou přímo zodpovědné za přípravu a řízení projektu, nesmí působit jako prostředník
 žadatelé by měli prokázat schopnost zvládat rozsáhlejší činnosti odpovídající velikosti
projektu, na který je dotace požadována
 podnikatelské subjekty musí disponovat stabilními a dostatečnými ﬁnančními zdroji
Žadateli mohou být:
 nestátní neziskové organizace
 obce a kraje
 svazek obcí
 organizace zřizované obcemi nebo kraji
 organizační složky státu a jimi zřizované organizace
 podnikatelské subjekty (fyzické a právnické osoby)
Priority
Na globální cíl OP RLZ navazují speciﬁcké cíle reprezentované pěti prioritami s celkem
dvanácti opatřeními:
Priorita 1: aktivní politika zaměstnanosti
1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání
Opatření 1.2 Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti
Priorita 2: sociální integrace a rovné příležitosti
Opatření 2.1 Integrace speciﬁckých skupin obyvatelstva ohrožených sociální
exkluzí
Opatření 2.2 Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce
Opatření 2.3 Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb
Priorita 3: rozvoj celoživotního učení
Opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních
a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání
Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje
Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání
Priorita 4: adaptabilita a podnikání
Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny
ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti
Opatření 4.2 Speciﬁcké vzdělávání
Priorita 5: technická pomoc
Opatření 5.1 Podpora řízení, implementace, monitorování a kontroly operací
OP RLZ
Opatření 5.2 Ostatní oprávněné činnosti
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Strategie OP RLZ respektuje čtyři horizontální témata:
 rovné příležitosti
 udržitelný rozvoj
 informační společnost
 místní iniciativy
Finanční plán
Celková částka, která je k dispozici pro OP RLZ činí 422,4 mil. €. Jednotliví žadatelé (pokud
nejsou podnikatelskými subjekty přijímajícími veřejnou podporu) nemusí prokazovat vlastní
zdroje pro ﬁnancování projektů. Podpora v rámci všech opatření OP RLZ bude poskytována formou nevratné přímé pomoci. Na jednotlivé priority je přiděleno v letech 2004–2006:
Priorita 1 136 802 455 €, Priorita 2 54 338 159 €, Priorita 3 143 642 580 €, Priorita 4
67 357 821 €, Priorita 5 20 288 500 €.
Neziskové organizace mohou na své projekty žádat o zálohové platby.
Možnosti využití pro oblast kultury
(tento výčet obsahuje pouze návrhy, jak by se daná opatření dala využít)
Opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání
Opatření mimo jiné podporuje vytváření nových pracovních míst či vytváření chráněných
dílen a pracovišť. Pokud by kulturní instituce mohla nabídnout některé pracovní místo za
tímto účelem, může žádat o dotaci. Opatření rovněž podporuje zřízení a vybavení pracovního místa pro výkon SVČ včetně nákladů spojených s podnikáním, což by mohli využít například externí kulturní manažeři atd.
Opatření 2.1 Integrace speciﬁckých skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí
Opatření mimo jiné podporuje vytváření pracovních míst pro osoby sociálně vyloučené
nebo ohrožené sociálním vyloučením a pro mládež žijící ve znevýhodněném sociálním prostředí; zde se tedy nabízí příležitost pro kulturní instituce nabídnout takové pracovní místo
a získat pro něj dotaci.
Opatření 2.2 Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce
Opatření mimo jiné podporuje ženy zahajující samostatnou výdělečnou činnost, vytváření
pracovních míst v sociálním sektoru, rozvoj rekvaliﬁkace a programů zvyšujících kvaliﬁkaci
žen v netradičních oborech, zvyšování kvaliﬁkace pro ženy, aktivity pro rozšiřování nabídky
pracovních míst s pružnou pracovní dobou. Každá kulturní organizace, která by mohla nabídnout kromě výše uvedeného i např. uplatnění žen na mateřské dovolené může zažádat
o dotaci.
Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje
Nabídky tohoto opatření mohou využít kromě jiných i vysoké umělecké školy (zkvalitnění
studijních programů atp.) či zaměstnanci kulturních institucí pro výzkum a vývoj (realizace
programů dalšího vzdělávání).
Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání
Opatření podporuje mimo jiné vzdělávání lektorů, konzultantů v oblasti dalšího profesního
vzdělávání. Tuto podporu mohou využít konzultanti a lektoři v oblasti kultury, aby zvýšili
svoje dosažené vzdělání a tím zvýšili rovněž svoji uplatnitelnost na trhu práce.
Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti
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Pokud by kulturní instituce byla podnikatelským subjektem či zájemcem o zahájení podnikání, může získat dotaci na odborné vzdělávání svých zaměstnanců i zaměstnavatelů zaměřené například na koncepční moderní způsoby řízení včetně řízení lidských zdrojů, na
znalosti v oblasti práva, ekonomiky, ﬁnancí, ochrany zdraví a životního prostředí atd.
Kontakty a odkazy
 Řízení a implementace jednotlivých priorit
Opatření OP RLZ

Odpovědnost

Kontakt

1.1, 1.2; 2.1,
2.2; 3.3; 4.1

Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR

Odbor řízení pomoci z ESF,
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 1,
T 257 196 181, www.esfcr.cz

3.1, 3.2
4.2

2.3

Ministerstvo školství,
Karmelitská 7–8, 118 12 Praha 1,
mládeže a tělovýchovy ČR T 257 193 415, E esf@msmt.cz, www.msmt.cz
Ministerstvo průmyslu
a obchodu ČR

Odbor strukturálních fondů, Na Františku 32,
110 00 Praha 1, T 224 851 111,
E mpo@mpo.cz, www.mpo.cz

Ministerstvo životního
prostředí ČR

Odbor vnějších vztahů, Vršovická 65,
100 10 Praha 10, T 267 122 356,
E jana_sobeslavska@env.cz, www.env.cz

Národní vzdělávací fond

Opletalova 25, 110 00 Praha 1, T 224 500 500,
E sef.dotazy@nvf.cz, www.nvf.cz

O regionálních projektech informují rovněž krajské úřady nebo eventuálně úřady práce jednotlivých krajů. Všechny kontakty jsou k dispozici v Příručce pro žadatele o ﬁnanční podporu grantovým projektům OP RLZ v příloze 5 – Přehled kontaktů (ke stažení spolu se všemi
informacemi o OP RLZ) na:
www.esf.cz
www.strukturalni-fondy.cz
Příkladový projekt
Další vzdělávání v oblasti dramatického a hudebního vzdělávání
Program: OP RLZ, Priorita 3 Rozvoj celoživotního učení, Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje, Program podpory C – Rozvoj dalšího vzdělávání na vysokých školách
Předkladatel: Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Popis: Divadelní a Hudební fakulta JAMU společně vytvořily program rozšíření kurzů dalšího
(celoživotního) vzdělávání zaměřený na středoškoláky a vysokoškoláky, jejichž aprobace je
jiná než umělecká, kteří však vykazují talentové předpoklady v oblasti dramatického a hudebního umění v oborech kompozice, dirigování orchestru/sboru, hra na bicí nástroje, dramatická výchova a další.
Cíle: Rozšířit stávající nabídku kurzů dalšího vzdělávání pro středoškoláky a vysokoškoláky
s jinou než uměleckou aprobací o:
– celkem tři kurzy určené amatérským autorům hudby různých žánrů, učitelům hudby, hudební výchovy a dalším zájemcům v jednotlivých oborech se záměrem poskytnout jim
odborné vzdělání a kvaliﬁkaci, stejně jako možnost získat základní vhled do profesionální
sféry tvorby či interpretace

85

– kurz dramatické výchovy, kurzy praktických letních dílen a cyklus přednášek a seminářů
z historie a teorie divadla se záměrem poskytnout odborné vzdělání a kvaliﬁkaci učitelům
základních škol a gymnázií pro novou koncepci těchto předmětů v Rámcových vzdělávacích programech, rozšířit nabídku vzdělávání pro pracovníky z oblasti volného času, vedoucí a členy amatérských divadelních skupin a souborů a další zájemce z řad veřejnosti
Aktivity:
– tvorba evidence institucí soustřeďující zájemce o kurzy dalšího vzdělávání
– průzkum požadavků trhu
– realizace pilotních kurzů dalšího vzdělávání
– publicita projektu
V rámci projektu budou pro cílové skupiny realizovány následující kurzy:
Divadelní fakulta
– kurz dramatické výchovy
– letní dílny (Letní škola muzikálu, Letní škola hlasu a pohybu, Letní herecká dílna)
– cyklus přednášek a seminářů z historie a teorie divadla
Hudební fakulta
– kurz dirigování
– kurz kompozice
– kurz hry na bicí
Projekt je spoluﬁnancován státním rozpočtem České republiky a Evropským sociálním fondem.
Kontakt:
 Hana Krejčí – projektová manažerka
T 542 591 127
E krejci@jamu.cz

Operační program
Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství
V rámci OP RVMZ je možnost získat podporu na kulturní projekty typu místních aktivit
(např. kulturní a společenské akce, oslavy výročí obcí, výstavy, místní festivaly, publikace o historii dané oblasti, pomoc při záchraně památek, podpora vzniku kulturního
centra apod.)
Jedná se o podporu projektů ve vybraných územích v rámci tzv. MAS (Místní akční skupiny),
které získali ﬁnanční pomoc na základě schválených strategií a které dále vypisují výzvy
a rozdělují ﬁnanční prostředky na dílčí projekty. Dále je možné získat podporu na vytvoření územních strategií rozvoje venkova (zahrnující i oblast kultury) a založení Místní akční
skupiny.
Přechodné opatření Leader+ (na období 2004–2006) je v rámci priorit OP Rozvoj venkova
a multifunkčního zemědělství zařazeno jako:
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podopatření 2.1.4 Rozvoj venkova (podopatření typu Leader+)
(opatření 2.1 Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí)
Priorita 2. Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání
Tato možnost v rámci OP RVMZ je dána tím, že v době vstupu ČR do EU byla iniciativa Leader
začleněna do strukturálních fondů a proto se v ČR stala součástí Operačního programu Rozvoj
venkova a multifunkčního zemědělství. Podpora v rámci Leader+ je určena na realizaci integrovaných územních strategií rozvoje venkova pilotního charakteru připravených Místními
akčními skupinami (MAS) na vymezeném území. Schválené strategie jsou uskutečňovány prostřednictvím individuálních projektů. Dále je podporováno osvojování schopností nezbytných
pro přípravu venkovských komunit na přípravu a realizaci lokálních strategií rozvoje venkova.
Finanční pomoc může být využita výhradně na projekty realizované na území České republiky mimo území hl. m. Prahy.
Podpora poskytovaná na projekty v rámci podopatření 2.1.4 se řídí pravidlem „de minimis“
(nařízení Komise č. 69/2001), tzn. že celková podpora poskytovaná jednomu subjektu nesmí
v období tří let přesáhnout částku 100 tis. €.
Typy podporovaných aktivit
V rámci daného podopatření Leader+ rozlišujeme tři typy podporovaných aktivit:
1. pod názvem „investiční záměr a) – 1. skupina – realizace strategie – MAS“ je zahrnuto
předložení strategie Místní akční skupinou a výběr MAS k podpoře v rámci operačního
programu (tato aktivita již byla uzavřena – bylo vybráno deset MAS; Místní akční skupiny
nyní realizují své podpořené strategie a rozdělují ﬁnanční pomoc dílčím projektům na základě výběrových řízení).
2. pod názvem „investiční záměr b) – 1. skupina – realizace strategie – předkladatel
projektu“ se skrývá možnost získat ﬁnanční podporu na projekt v rámci výzev, které vypisují vybrané Místní akční skupiny. Tato možnost existuje i nadále, prostředky ještě nejsou
vyčerpány a výzvy budou vyhlašovány i v roce 2006. Je nutné zjistit, zda potenciální žadatelé spadají do území některé z vybraných MAS a obrátit se přímo na příslušnou kancelář.
3. pod názvem „investiční záměr c) – 2. skupina – osvojování schopností“ se skrývá možnost získat ﬁnanční podporu pro vypracování strategie a založení nové Místní akční skupiny.

ad 2. investiční záměr b) – 1. skupina – realizace strategie
– předkladatel projektu
Oprávnění žadatelé
Oprávněným žadatelem je fyzická nebo právnická osoba, obec, svazek obcí, podnikatelský
subjekt, nestátní nezisková organizace za podmínky, že působí na území, pro které je připravena strategie.
Příjemcem podpory je předkladatel dílčího projektu v rámci schválené strategie.
Témata projektů
Téma 1: využívání nového know-how a nových technologií ke zvýšení konkurenceschopnosti místních produktů a služeb
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Téma 2: zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech
Téma 3: zvyšování přidané hodnoty místních produktů, lepší přístup na trh a lepší marketing pro místní produkty malých výrobců
Téma 4: efektivní využívání přírodního a kulturního dědictví
Výše podpory
 na ziskový projekt do 50 % přijatelných nákladů, s příspěvkem z EU do 35 % přijatelných
nákladů a s příspěvkem ze státního rozpočtu ČR do 15 % přijatelných nákladů
 na neziskový projekt do 100 % přijatelných nákladů, s příspěvkem z EU do 80 % a příspěvkem ze státního rozpočtu ČR do 20 % přijatelných nákladů
Předkládání žádostí
Žádosti se předkládají v termínech vyhlašovaných vybranými Místními akčními skupinami
(MAS).

ad 3. investiční záměr c) – 2. skupina – osvojování schopností
Oprávnění žadatelé
MAS nebo subjekty, spojující se za účelem založení MAS a přípravy strategie (zastupuje je
určený zástupce s právní subjektivitou).
Výše podpory
 do 100 % přijatelných nákladů na projekt, s příspěvkem z EU do 80 % a s příspěvkem ze
státního rozpočtu ČR do 20 % přijatelných nákladů
 maximální výše podpory pro jednoho příjemce je 20 tis. € v období 2004–2006
Přijatelné aktivity
 technická pomoc pro studie lokální oblasti, analýzu území, zohlednění záměrů místních
aktérů
 informování a vzdělávání populace za účelem podpory aktivní účasti v procesu rozvoje
 zakládání vhodných a schopných MAS v souladu s principem partnerství
 vyhledávání a příprava žádostí o podporu – vypracování integrovaných a rozvojových
strategií
Předkládání žádostí
Žádosti se předkládají v termínech vyhlašovaných Ministerstvem zemědělství ČR na příslušném regionálním odboru SZIF dle místa realizace projektu. V případě, že projekt svým
rozsahem zasahuje do více regionů, podávají se žádosti na RO SZIF podle sídla žadatele
u právnických osob a u fyzických osob podle místa trvalého bydliště. V případě investičního
záměru b) se žádosti předkládají na RO SZIF určeného dle sídla MAS.
Kontakty a odkazy
 Ministerstvo zemědělství ČR – Řídící orgán OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství
– Odbor 16120 – Řídící orgán OP
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
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Pavel Sekáč
T 221 813 005
F 221 812 818
E pavel.sekac@mze.cz
www.mze.cz
 Státní zemědělský intervenční fond – zprostředkující subjekt
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
T 222 871 620 (po pracovní době 222 871 556)
F 222 871 765
E info@szif.cz
www.szif.cz
Seznam vybraných Místních akčních skupin pro realizaci Strategie
v rámci období 2004–2006
 RÝMAŘOVSKO o. p. s.
www.rymarov.cz
sídlo MAS (NUTS 2): Moravsko-slezsko
název strategie: Rýmařovsko – malebné podhůří Jeseníků; téma: 2
 MAS Sdružení Růže
www.sdruzeniruze.cz
sídlo MAS (NUTS 2): Jihozápad
název strategie: CESTOU 5K k zlepšování života a životního prostředí v mikroregionu
Sdružení Růže; téma 2
 Posázaví o. p. s.
www.posazavi.com
sídlo MAS (NUTS 2): Střední Čechy
název strategie: Strategie pro realizaci programu Leader+ v Posázaví; téma 2
 MAS Pobeskydí – zájmové sdružení právnických osob
http://mas.tranovice.org
sídlo MAS (NUTS 2): Moravsko-slezsko
název strategie: Integrovaná územní strategie rozvoje venkova MAS Pobeskydí; téma 2
 Český Západ – Místní partnerství o. s.
www.leader-ceskyzapad.cz
sídlo MAS (NUTS 2): Jihozápad
název strategie: Nezapadne Český Západ; téma 4
 Občanské sdružení „CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP“
www.mikroregionvb.cz/nature
sídlo MAS (NUTS 2): Jihozápad
Název strategie: Inovace a ekologické principy – cesta ke kvalitnímu životu; téma 1
 MAS Hornolidečska
Sídlo MAS (NUTS 2): Střední Morava
Název strategie: Valašsko sobě – světu Valašsko; téma 2
 LAG Podralsko
www.lagpodralsko.com
sídlo MAS (NUTS 2): Severovýchod
název strategie: Podralsko – příležitost pro návštěvníky i stálé obyvatele; téma 4

89

 Region HANÁ
www.regionhana.cz
sídlo MAS (NUTS 2): Střední Morava
název strategie: HANÁCKÉ LIDR; téma 4
 Kyjovské Slovácko v pohybu
www.kyjovske-slovacko.com
sídlo MAS (NUTS 2): Jihovýchod
název strategie: Kyjovské Slovácko – region v pohybu; téma 2
www.strukturalni-fondy.cz
http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/leaderplus/index_cs.htm
Příkladový projekt
Popisy strategií lze nalézt na stránkách Místních akčních skupin.
Vzorovou strategii naleznete na www.posazavi.com – Rozvojové projekty
Vybrané projekty MAS Posázaví
(Důležité upozornění: vedle podopatření typu Leader+ existuje ještě program Leader ČR
– tento program je však programem Ministerstva zemědělství ČR a je ﬁnancován výhradně
ze státního rozpočtu – nicméně používá podobné mechanizmy jako podopatření Leader+,
např. systém Místních akčních skupin.)
Název projektu: Oslavy 800 let obce Postupic
Předkladatel: Obec Postupice
Popis: Rok 2005 byl rokem oslav významného výročí 800 let od první zmínky o existenci obce. V průběhu roku probíhalo mnoho akcí, které byly zaměřeny právě na toto
téma. Hlavní dny oslav byly stanoveny na víkend od 29. července do 31. července 2005.
Akce začala v pátek Šternberskou nocí na zámku Jemniště. Na 700 diváků zhlédlo komponovaný pořad zachycující renesanční lov na dvoře císaře Rudolfa II., humorně pojatou šermířskou hru, přednášku o dravcích s aktivně zapojenými diváky. Posledním
představením byla Dáma v sedle – španělská drezura koně, trocha šermu, jezdecký dril
husarského důstojníka a k tomu ještě půvabná dívka v dámském sedle. Večer končil
ve 23 hodin menším ohňostrojem, který nádherně osvítil zámek Jemniště. Sobotní odpolední program zahájil příchod mažoretek za doprovodu dechovky a od 13.50 začal
hlavní program oslav, který probíhal na náměstí Svatopluka Čecha. Další doprovodné
akce probíhaly v průběhu dne v areálu školy. Výstavu o historii i současnosti školy připravenou samotnými žáky si mohli zájemci prohlédnout v interiéru. Venku probíhaly
soutěže pro děti a pohádková divadelní představení. Návštěvníci si mohli zakoupit nově
vydanou knihu o obci, mapující historii až po současnost, s názvem Památník městečka
Postupice. Neděle byla ve znamení sportu, když starostové svazku obcí CHOPOS, kterého jsou Postupice členem, nastoupili proti Staré gardě Postupic, ve druhém zápase
se utkali fotbalisté A týmů Postupic a Vrchotových Janovic. Realizace tohoto třídenního maratónu kultury, sportu a zábavy byla spolufinancována Evropskou unií z fondu
EAGGF prostřednictvím společnosti Posázaví o. p. s.
Výše podpory: 400 900 Kč
Doba trvání: 2005
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Jednotné programové dokumenty
pro hl. m. Prahu
Jednotné programové dokumenty pro Cíl 2 a Cíl 3 jsou určeny pro region soudržnosti
hl. m. Prahy:
Jelikož výše HDP na obyvatele v hlavním městě jakožto regionu soudržnosti NUTS II překračuje 130 % průměru EU, nemá Praha na rozdíl od zbytku ČR možnost žádat o podporu
pro zaostávající regiony v rámci Cíle 1. Z toho důvodu Evropská komise rozhodla o podpoře
Prahy z Cílů 2 a 3, a to na základě Jednotných programových dokumentů pro Cíl 2 (JPD 2)
a pro Cíl 3 (JPD 3). JPD 2 čerpá prostředky z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF)
a JPD 3 z Evropského sociálního fondu (ESF).
Jednotný programový dokument pro Cíl 2
Hlavním cílem JPD 2 je odstranění nejvážnějších slabých stránek a rozvojových bariér regionu na vybraném území podpory, především zkvalitněním městského prostředí a rozvinutím
potenciálu města tak, aby Praha byla schopna plnit očekávané role dynamického hlavního
města členské země Evropské unie.
K naplnění globálního cíle JPD 2 byly určeny tyto oblasti:
 transformace a zlepšení městského prostředí (revitalizace brownﬁelds, veřejná vybavenost a technická infrastruktura) s cílem podpořit místní rozvoj ohrožených komunit (např.
ve velkých obytných celcích)
 zlepšení kvality dopravní obslužnosti (především hromadnou dopravou) na vybraném
území
 růst kvality podnikatelského prostředí a zlepšení mechanizmů spolupráce mezi podnikatelskými subjekty (malými a středními podniky – MSP) a znalostními institucemi (školami,
institucemi výzkumu a vývoje, inkubačními centry) na daném území
Projekty podporované z programu JPD 2 musí mít investiční charakter, z tohoto programu
nelze podporovat např. pořádání kulturních akcí, nýbrž výstavbu kulturních center, revitalizaci brownﬁelds apod.
Území
Podpora z Cíle 2 může být přiznána pouze části území hl. m. Prahy, která splní řadu podmínek pevně stanovených Evropskou komisí. Závazným kritériem pro rozsah vybraného území je limitní podíl 31 % obyvatel hlavního města.
V souladu s Doporučením pro oblasti Cíle 2 bylo Radou hl. m. Prahy vymezeno převážně
spojité území celkem čtyřiadvaceti městských částí hl. m. Prahy, které zároveň splňuje i dolní mez populační velikosti (30 tis. obyvatel). Projekt musí být realizován na území těchto
městských částí hl. m. Prahy:
Praha 1, Praha 8, Praha – Březiněves, Praha – Ďáblice, Praha – Dolní Chabry, Praha 9, Praha 12,
Praha – Libuš, Praha 14, Praha – Dolní Počernice, Praha 15, Praha – Dolní Měcholupy, Praha–
– Dubeč, Praha – Petrovice, Praha – Štěrboholy, Praha 19, Praha – Čakovice, Praha – Satalice,
Praha – Vinoř, Praha 20, Praha 21, Praha – Běchovice, Praha – Klánovice, Praha – Koloděje
Program JPD 2 bude probíhat i v novém plánovacím období 2007–2013, přičemž oblast
podpory bude pravděpodobně rozšířena na celou Prahu.
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Oprávnění žadatelé
Možnost potenciálních žadatelů podávat projekty v jednotlivých opatřeních:

Žadatelé
Hl. m. Praha + organizace založené a zřízené hl. m. Prahou

Opatření
1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Městské části + organizace založené a zřízené městskými částmi
Nestátní neziskové organizace
Profesní sdružení
Podnikatelská sdružení a reprezentace
Podnikající fyzické a právnické osoby*

x

x

Specializované subjekty poradenství a zprostředkování

x

x

Organizace výzkumu a vývoje

x

Pražská informační služba

x

*/ Podpora se nevztahuje na podnikatelské subjekty (fyzické či právnické osoby), které provozují zemědělskou výrobu
či prvovýrobu a jsou zapsány do evidence podle zvláštního předpisu.

Priority a opatření
Priorita 1 Revitalizace a rozvoj městského prostředí
Opatření 1.1 Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí
Opatření 1.2 Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch
Opatření 1.3 Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích
Priorita 2 Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území
Opatření 2.1 Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu
Opatření 2.2 Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské
prostředí
Opatření 2.3 Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti
v Praze
Možnosti využití pro oblast kultury
Opatření 1.2 – Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch
V rámci tohoto opatření jsou podporovány projekty revitalizace rozsáhlých ploch s ekologickou zátěží (opuštěné průmyslové plochy – tzv. brownﬁelds), revitalizace ploch a objektů
významných pro rozvoj nových center města a městských částí ap.
Zaměřením je tedy toto opatření určeno především pro architekty. V rámci revitalizace ploch
objektů je možné podpořit např. i výstavbu komunitních a kulturních středisek.
Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 1 mil. Kč, maximální 10 mil. Kč. Podpora z fondů EU může dosahovat maximálně 50 % způsobilých výdajů,
k tomu se přičítá 17 % z prostředků státního rozpočtu (MMR ČR).
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Opatření 1.3 – Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích
Z JPD 2 lze ﬁnancovat investiční projekty týkající se kultury zejména v rámci tohoto opatření.
Smyslem opatření je změna převážně monofunkčního charakteru sídlištních celků a zkvalitnění života v nich. Toto opatření by mělo snižovat nebezpečí sociální degradace a mělo by vést ke zkvalitnění technické infrastruktury. Projekty zaměřené na zlepšení veřejné
infrastruktury by měly rozšiřovat nabídku služeb veřejné vybavenosti, zejména kulturních
a sportovních zařízení, sociálních a komunitních center a v neposlední řadě nabídku pracovních příležitostí s ohledem na potřeby místních obyvatel.
Mezi typy podporovaných subjektů lze nalézt mj. projekty podporující sociální integraci,
zlepšující sportovní využití, rekreaci a rozvoj místních komunit, na které navazují způsobilé
výdaje jako výstavba, revitalizace, rekonstrukce a modernizace budov veřejné vybavenosti – zdravotnické, sociální, vzdělávací, kulturní, sportovní zařízení, ICT centra a objekty pro
akce občanských iniciativ kulturně-společenského charakteru.
Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt v rámci opatření
1.3 je 500 tis. Kč, horní hranice je 10 mil. Kč. Podpora z fondů EU může dosahovat maximálně
50 % způsobilých výdajů (u ziskových projektů pouze 25 %), k tomu se přičítá 6,8 % z prostředků státního rozpočtu (MMR ČR).
Opatření 2.1 – Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu
Těžištěm tohoto opatření je zabezpečení informačních vazeb v nově vytvářených komunikačních sítích, společné projekty a vytváření institucionálního rámce k monitorování problémů
rozvoj města a hledání společných řešení. Cílem je zvýšení kvality spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru při realizaci rozvojových záměrů vybraného území Prahy.
Vedle spolupráce ve výzkumu a technologickém vývoji sem spadá i pomoc malým a středním podnikům a sektoru řemesel.
Minimální přípustná výše uznatelných nákladů na jeden projekt je 500 tis. Kč; ﬁnanční hranice projektu nesmí být vyšší než 20 mil. Kč. Podpora z fondů EU činí maximálně 50 % pro
neziskový sektor, pro podnikající fyzické a právnické osoby max. 15 %; k tomu se přičítá
max. 31,6 % z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím MMR ČR.
Opatření 2.2 – Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí
V rámci tohoto opatření jsou podporovány mj. projekty zaměřené na výstavbu a obnovu
objektů a zařízení, které zajišťují nové pracovní příležitosti; zřizování informačních turistických center a rozvoj cestovního ruchu včetně obnovy a rekonstrukce vybraných památek
a památkových objektů bezprostředně sloužících turistice.
Minimální přípustná výše uznatelných nákladů je 250 tis. Kč, ﬁnanční hranice projektu nesmí být vyšší než 8 mil. Kč.
Podpora z fondů EU činí pro neziskový sektor max. 50 % nákladů projektu, v případě investic
do infrastruktury přinášejících značný zisk pak nejvýše 25 % a pro podnikající fyzické a právnické osoby max. 15 %.
Opatření 2.3 – Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze
V minulosti získalo podporu z JPD 2 i několik projektů vztahujících se ke kultuře. Šlo
např. o projekty Internetizace veřejných knihoven v Praze či Vznik kulturně-vzdělávacího
a informačního centra MČ Praha 19 s veřejným přístupem k internetu.
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Minimální přípustná výše uznatelných nákladů je 250 tis. Kč, nesmí však překročit 8 mil. Kč.
Podpora z fondů EU činí pro neziskový sektor max. 50 % nákladů projektu, k tomu se přičítá
max. 9,9 % z prostředků státního rozpočtu (MMR ČR); v případě investic do infrastruktury
přinášejících značný zisk potom nejvýše 25 % a pro podnikající fyzické a právnické osoby
max. 15 %.
Finanční plán JPD 2
Výše podpory ze strany EU může být od 15 % do 50 % podle charakteru projektů. Zásadou
je, že stát, hl. m. Praha, městské části i soukromé subjekty se podílejí vlastními prostředky na
jejich spoluﬁnancování.
Finanční plán JPD 2 zahrnuje pouze veřejné zdroje (zdroje EU a ČR) a pouze způsobilé výdaje. Indikativní ﬁnanční alokace JPD 2 na období 2004–2006 byly stanoveny na 142 590 800 €,
z toho 50 % ze zdrojů ERDF a 50 % z veřejných zdrojů ČR (státní rozpočet, rozpočet hl. m. Prahy a rozpočty městských částí, zdroje SFDI, SFŽP a další veřejné zdroje).
Těžiště dokumentu je v obnově prostředí a odstraňování bariér a negativních stránek, které
brzdí ekonomický rozvoj vybraného území. Proto bude do Priority 1 alokováno 75,2 % ﬁnančních prostředků. Priorita 2 má potom charakter doplňkového programu postaveného na využití ekonomických silných stránek a příležitostí, které se nacházejí na vybraném území; alokace ﬁnančních prostředků proto činí 22,3 %. Zbývající 2,5 % připadají na technickou pomoc.
Kontakty, odkazy, podávání žádostí
 Oﬁciální internetové stránky strukturálních fondů
www.strukturalni-fondy.cz/jpd2
(zde naleznete programový dokument, programový dodatek, metodiky a další podrobné
informace)
 Oﬁciální internetové stránky Magistrátu hl. m. Prahy
www.praha-mesto.cz/JPD2
 Oﬁciální internetové stránky Ministerstva pro místní rozvoj ČR
www.mmr.cz
 Interaktivní vyhledávač dotací EU podle různých kritérií
www.dotaceeu.cz
Kontakty a odkazy
 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD 2 Praha
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
F 224 811 243
E srop@mmr.cz
Kamil Dörﬂer – ředitel
T 224 861 365
E kamil.dorﬂer@mmr.cz
Eva Brunnerová – asistentka
T 224 861 710
E brueva@mmr.cz
 Oddělení programu JPD 2
Renata Jedličková – vedoucí oddělení JPD 2
T 224 861 709
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Daniela Lýková
T 224 861 283
E daniela.lykova@mmr.cz, jpd2@mmr.cz
 Sídlo sekretariátu Regionální rady
(poskytování informací, konzultace a předkládání projektů)
 Magistrát hlavního města Prahy – Odbor fondů EU – Oddělení implementace JPD pro Cíl 2
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha
Kateřina Vágnerová (opatř. 2.1, 2.3 a 2.2.2)
T 236 002 613
Johana Chalupová (opatř. 1.3)
T 236 002 636
F 236 007 110
E feu@cityofprague.cz, ozf@cityofprague.cz
Příkladový projekt
Vybudování přírodního amﬁteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních
Počernicích s podporou ze strukturálních fondů EU
Program: JPD 2, Opatření 1.3 Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích
Předkladatel: Městská část Praha – Dolní Počernice
Popis: Zámecký park v Dolních Počernicích přiléhá k cennému památkově chráněnému komplexu zámku v Praze – Dolních Počernicích a je součástí přírodní památky Počernický rybník. Je využíván jako místo rekreace a kulturního vyžití převážně obyvatel Dolních Počernic
a nedalekého sídliště Černý most, ale i ostatními Pražany. V těsné blízkosti parku se nachází
velký kemp mezinárodní úrovně, kam jezdí turisté z mnoha států Evropy i celého světa a návštěva parku se stává zajímavou součástí jejich pobytu v hlavním městě. Rehabilitace parku je rozsáhlou akcí zcela nového pojetí koncepce zámeckého parku. Významnou součástí
celého projektu rehabilitace bude vybudování venkovní scény amﬁteátru. Po vybudování
amﬁteátru a úpravě jeho okolí bude rehabilitace zámeckého parku pokračovat novým řešením francouzské části parku, cestní sítě, veřejného a slavnostního osvětlení, rozsáhlými
úpravami zeleně a stromového patra v ostatních částech parku.
Celý park je využíván převážně obyvateli východní části Prahy. Městská část ve spolupráci
s mnoha dalšími subjekty zde pořádá každoročně celou řadu kulturních akcí celopražského
významu (např. Dětský den, Masopust, Vítání léta atd.).
Před rekonstrukcí byla přírodní scéna v havarijním stavu, nevyhovovala rozsahu pořádaných akcí a ani z bezpečnostních důvodů nebyla vhodná. Zcela chyběla technická vybavenost, zázemí pro účinkující, zajištění přístupových, bezbariérových cest a ochrana před povětrnostními vlivy. Park nebyl osvětlen. Scénická představení proto byla z výše uvedených
důvodů řešena provizorně.
Na základě rozsáhlého průzkumu byla vypracována kompletní projektová dokumentace.
Vzhledem k náročnosti projektu vznikla nutnost rozdělit projekt na více částí. Zastupitelstvo
městské části vyhodnotilo jako nejpotřebnější řešení vznik nového přírodního amﬁteátru
a úpravu okolí z hlediska bezpečnosti a nezbytnou údržbu zeleně v této části parku.
Na základě předloženého Přehledu o investiční akci rekonstrukce zámeckého parku rozhodlo Zastupitelstvo hlavního města Prahy o uvolnění ﬁnančních prostředků formou účelové investiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy.
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Dne 20. srpna 2004 nabylo právní moci územní rozhodnutí a stavební povolení k umístění stavby. Obsahem projektu je stavba venkovní scény s hledištěm včetně dřevěné lávky,
kabeláže veřejného osvětlení v prostoru, rozvodů pro osvětlení venkovní scény a přilehlých
ploch, parkových cest, zpevněných ploch, pilířků pro rozvaděče, zahradních zídek a kamenného schodiště.
V současné době probíhá postupná realizace projektu.
Rozpočet: 11 637 000 Kč, celkové způsobilé výdaje (na způsobilé výdaje lze čerpat dotace
z programu): 9 474 000 Kč
Kontakty:
 Zbyněk Richter – starosta městské části Dolní Počernice
Stará obec 10, 190 12 Praha 9
T 281 021 099
E dpocernice@dpocernice.cz

Jednotný programový dokument pro Cíl 3
Jednotný programový dokument pro Cíl 3 NUTS II Praha (dále JPD 3) je referenčním
dokumentem, na jehož základě bude poskytována podpora rozvoji lidských zdrojů na
území hlavního města Prahy s využitím českých národních zdrojů a zdrojů Evropského
sociálního fondu (ESF).
Hlavním cílem programu je efektivní trh práce založený na kvaliﬁkované pracovní síle,
konkurenceschopnosti zaměstnavatelů, využití výzkumně-vývojového potenciálu regionu, sociální integraci ohrožených skupin a rovnosti příležitostí při respektování zásad udržitelného rozvoje.
Území
Grantové projekty JPD 3 musí být uskutečněny na území hlavního města Prahy. Sídlo žadatele (navrhovatele projektu) může být kdekoli na území České republiky, ale činnosti projektu musí být zejména uskutečněny v regionu NUTS 2 hl. m. Praha, pro který byla žádost
podávána a který bude mít z realizace projektu prospěch, případně v sousedícím regionu
NUTS 2 Střední Čechy.
Oprávnění žadatelé
Žadateli oprávněnými předkládat návrhy projektů v rámci JPD 3 mohou být jak fyzické, tak
právnické osoby splňující následující podmínky:
 musí mít sídlo v České republice (v případě, že žadatel má sídlo mimo region hl. m. Prahy,
musí prokázat, že projekt je zaměřen na cílový region v rámci JPD 3)
 musí být přímo zodpovědné za přípravu a řízení projektu; žadatel nesmí působit jako prostředník
Priority a opatření
Realizace jednotlivých speciﬁckých cílů se uskuteční prostřednictvím deﬁnovaných priorit
a opatření:
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Priorita 1 Aktivní politika zaměstnanosti
Opatření 1.1 Rozšíření a zvýšení adresnosti aktivní politiky zaměstnanosti
Priorita 2 Sociální integrace a rovné příležitosti
Opatření 2.1 Integrace speciﬁckých skupin obyvatelstva ohrožených sociální
exkluzí
Opatření 2.2 Sladění rodinného a pracovního života
Opatření 2.3 Globální grant – posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb
Priorita 3 Rozvoj celoživotního učení
Opatření 3.1 Rozvoj počátečního vzdělávání jako základu celoživotního učení a z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí
Opatření 3.2 Rozvoj dalšího vzdělávání
Priorita 4 Adaptabilita a podnikání
Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek jako podpora konkurenceschopnosti
Opatření 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací
Opatření 4.3 Rozvoj cestovního ruchu
Priorita 5 Technická pomoc
Možnosti využití pro oblast kultury
V JPD 3 není žádné opatření určeno přímo na kulturu, nicméně je možné předkládat projekty, ve kterých je aplikováno hlavní zaměření některých opatření na umělecké školy, učitele,
neziskové organizace působící v oblasti kultury apod.
Opatření 2.1 – Integrace speciﬁckých skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí
V rámci tohoto opatření je možné žádat podporu především na různé projekty komplexní
pomoci mladým lidem a lidem ohroženým sociální exkluzí v jejich integraci do společnosti
a na trhu práce. Tyto projekty mohou mít i kulturní charakter, např. ochotnické divadlo, řemeslná výroba či chráněné dílny s uměleckým zaměřením.
Opatření 2.3 – Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb (Globální grant)
Globální grant je zaměřen především na budování nových a doplňování stávajících kapacit
spojených s dlouhodobou udržitelností a zkvalitňováním služeb poskytovaných nestátními
neziskovými organizacemi (NNO) jako subjekty, které realizují aktivity směřující k podpoře a integraci skupin obyvatelstva ohrožených zhoršováním sociálního postavení a následným sociálním vyloučením. Projekty s vazbou na kulturu musí mít tedy především sociální charakter.
Priorita 3 – Rozvoj celoživotního učení
(Opatření 3.1 – Rozvoj počátečního vzdělávání, Opatření 3.2 – Rozvoj dalšího vzdělávání)
Obě opatření v rámci Priority 3 jsou určeny všem typům a úrovním škol (tedy i uměleckým),
dalším institucím spolupracujícím se školami, NNO, vzdělávacím a poradenským institucím apod. Mezi typy podporovaných činností patří např. zavádění pilotních vzdělávacích
programů, další vzdělávání pedagogů a lektorů, spolupráce škol a dalších subjektů, internacionalizace studia (v návaznosti na programy Socrates a Leonardo da Vinci), rozvoj bakalářských a doktorských programů, dobudování infrastruktury pro rozvoj dalšího vzdělávání,
rozšiřování nabídky dalšího vzdělávání apod.
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Opatření 4.3 – Rozvoj cestovního ruchu
V tomto opatření je možnost žádat podporu na vzdělávání pracovníků v oblasti cestovního
ruchu (tzn. i pracovníků muzeí, kulturních památek apod.).
Časový rozvrh
Program je platný v letech 2004–2006. Úspěšní žadatelé musí zahájit aktivity svého projektu
(pokud nebude stanoveno jinak) do třiceti dní po doručení rozhodnutí o dotaci, resp. po
podpisu smlouvy o ﬁnancování projektu oběma smluvními stranami. Doba realizace nesmí
přesáhnout čtyřiadvacet měsíců.
Finanční plán JPD 3
Celkový objem ﬁnančních prostředků určených na program JPD 3 pro období 2004–2006
je 117,6 mil. €. Z této částky činí pomoc ESF 58 793 363 € (v jednotlivých opatřeních bude
podíl ESF představovat max. 50 %). Veřejné spoluﬁnancování bude v JPD 3 zajištěno ze dvou
zdrojů – státního rozpočtu ČR (ve výši 50 928 140 €) a z rozpočtu hl. m. Prahy (7 865 223 €).
Veřejná podpora může dosahovat v rozmezí 20–85 % celkových uznatelných nákladů projektu v závislosti na typu projektu (vzdělávací, výzkumné, vytvářející pracovní místa apod.).
Podrobné informace najdete v Příručce pro žadatele o podporu z JPD 3.
Jednotliví žadatelé (pokud nejsou podnikatelskými subjekty přijímajícími veřejnou podporu) nemusí prokazovat vlastní zdroje pro ﬁnancování projektů.
Kontakty, odkazy, podávání žádostí:
 Oﬁciální stránky Evropského sociálního fondu v České republice
www.esfcr.cz
 Oﬁciální stránky Strukturálních fondů
www.strukturalni-fondy.cz
 Oﬁciální stránky Magistrátu hl. m. Prahy
www.praha-mesto.cz/JPD3
 Oﬁciální stránky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
www.mpsv.cz
 Nadace rozvoje občanské společnosti
www.nros.cz
 Interaktivní vyhledávač dotací EU podle různých kritérií
www.dotaceeu.cz
Kontakty a odkazy
 Řídící orgán JPD 3: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Řídící orgán má zodpovědnost za celkovou koordinaci, řízení, monitorování a hodnocení
programu. Na základě písemných dohod deleguje Řídící orgán výkon některých svých činností a pravomocí na zprostředkující subjekty. Některé části programu bude Řídící orgán
řídit přímo. Jedná se o opatření 4.2, část opatření 2.2 a část opatření 4.1.
 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – Odbor řízení pomoci z ESF
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
Kamila Henychová
T 226 206 857, 226 206 899
E esf@mpsv.cz
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Zprostředkující subjekty JPD 3
Zprostředkující subjekty jsou pověřeny řízením realizace jednotlivých opatření, vybírají konečné příjemce, řídí a monitorují plnění smluv konečnými příjemci.
V JPD 3 jsou určeny tři zprostředkující subjekty:
 Hlavní město Praha – Odbor fondů EU – opatření 2.1, 3.1, 3.2, 4.3
Zbyněk Prokop – vedoucí odd. implementace JPD 3
T 236 003 980
E Zbynek.Prokop@cityofprague.cz
Lenka Pachlová – manažerka opatření 3.1
T 236 003 961
E Lenka.Pachlova@cityofprague.cz
Kateřina Kalousková – projektová manažerka opatření 3.1 – outsourcing
T 236 003 920
E Katerina.Kalouskova@cityofprague.cz
Petra Drahoňovská – manažerka opatření 3.2
T 236 003 941
E Petra.Drahonovska@cityofprague.cz
Petr Holan – projektový manažer opatření 3.2 – outsourcing
T 236 003 919
E Petr.Holan@cityofprague.cz
Jiří Kinský – manažer opatření 4.3
T 236 003 947
E Jiri.Kinsky@cityofprague.cz
Tereza Kleinová – projektová manažerka opatření 4.3 – outsourcing
T 236 003 994
E Tereza.Kleinova@cityofprague.cz
 Nadace rozvoje občanské společnosti (Sekce EU) – opatření 2.3
Radka Havlová
T 233 356 173
E global@nros.cz
 Správa služeb zaměstnanosti MPSV ČR – opatření 1.1, část opatření 2.2, část opatření 4.1
Oddělení implementace programů ESF
Naděžda Holmanová
T 221 923 242
E nadezda.holmanova@mpsv.cz

Podávání žádostí
Žádosti se doručují příslušným vyhlašovatelům grantových schémat v předepsané formě.
Adresy vyhlašovatelů naleznete v Příručce pro žadatele o ﬁnanční podporu grantovým
projektům JPD 3 na oﬁciálních webových stránkách www.esfcr.cz. Žádosti budou moci být
předkládány k danému termínu nebo průběžně (až do uzavření výzvy). Požadovaný způsob doručení bude vždy určen ve výzvě k předkládání žádostí.
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Příkladový projekt
Loutkářské umění
Program: JPD 3, Opatření 3.1 Rozvoj počátečního vzdělávání jako základu celoživotního učení a z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí
Předkladatel: NaThalia
Partner: Vyšší odborná škola herecká
Popis: Cílem projektu je podpora zavedení nové specializace do školství ČR zaměřené na
samostatné fungování loutkoherce a herce jako režiséra, dramaturga, výtvarníka a producenta v jedné osobě. Z důvodu možnosti lepšího uplatnění absolventů na trhu práce bude
zkvalitněn současný obor Dramatické umění a moderování a podpořeno zavedení nového
studijního oboru Loutkářské umění na VOŠH v Praze, pilotně vytvořena metodika výuky,
která je v současném školství jedinou v ČR, experimentálním ověřováním s využitím tvůrčí
laboratoře řízené pedagogem, vybavené počítačovou technologií se speciálním softwarem.
Součástí projektu je odpovídající průprava učitelů a dalších odborných pracovníků a jejich
příprava pro výuku studentů v oblasti informačních technologií, dále experimentální ověřování výsledků spolu se studenty při evaluaci vzdělávacího procesu i při výkonu odborné
praxe na stálé scéně VOŠH – Pidivadle.
Dalším cílem projektu je dovybavení technického a materiálního zázemí školy s důrazem na:
– využití informačních a komunikačních technologií vztahujících se k režijní, dramaturgické,
scénograﬁcké a manažerské gramotnosti studentů (PC učebna)
– rozvoj jazykových dovedností (NJ, AJ) za pomoci informačních technologií (výstupem
bude představení v cizím jazyce pro festival loutkového a pouličního divadla i pro účast
na zahraničních festivalech)
– dovybavení dílny pro výrobu loutek z ekologických materiálů, která umožní rozvinout tradice ekologické výroby loutek
Ekologie a ochrana životního prostředí bude tématem připravovaného loutkářského festivalu s mezinárodní účastí pod názvem Máme jen jednu zemi, který spolu a konferencí
o výsledcích ověřování a s výstavou v prostorách v Opatovické i v budovách VOŠH pod
názvem Nová éra loutkářství v podmínkách současných technických možností oﬁciálně
uzavře projekt.
Z výše uvedeného vyplývá, že cílovými skupinami jsou pedagogové, odborní pracovníci
a především studenti VOŠH, kteří získají nadstandardní dovednosti nad rámec učebního
plánu.
Rozpočet: 6 700 000 Kč
Kontakty a odkazy:
 Michelská 6/23, Praha 4
T 241 482 422, 241 480 239
E vosherecka@vosherecka.cz, vos.herecka@worldonline.cz
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Interreg III
Program Interreg III je jednou z Iniciativ Evropských společenství, jejímž cílem je stimulovat přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci v rámci Evropské unie
v letech 2000–2006. Tato iniciativa je ﬁnancována z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) a je aplikována jen v členských zemích.
Pro současné období 2000–2006 je aktuální iniciativa Interreg III, která se dále člení na tři
větve:
 Interreg IIIA (přeshraniční spolupráce)
 Interreg IIIB (mezinárodní spolupráce)
 Interreg IIIC (meziregionální spolupráce)
Program Interreg je velmi vhodný pro podporu kulturních projektů. V případě programu
Interreg IIIA je možná podpora přeshraničních kulturních aktivit (např. festivaly, společné
propagace významných osobností apod.). V případě programu Interreg IIIB a IIIC je možná
podpora např. nadnárodních a nadregionálních strategií zahrnujících i kulturní rozvoj.

Interreg IIIA
Program podporuje přímou spolupráci mezi sousedními regiony, která vede k rozvoji přeshraničních hospodářských a sociálních center na základě společných strategií
udržitelného územního rozvoje; podporuje aktivity v sousedních příhraničních regionech včetně oblastí na vnějších hranicích a i na některých mořských hranicích.
Iniciativa Společenství Interreg IIIA je v České republice realizována podle územního členění
prostřednictvím pěti samostatných programů:
 Česko – Sasko
 Česko – Bavorsko
 Česko – Rakousko
 Česko – Slovensko
 Česko – Polsko
Program Interreg IIIA je zaměřen zejména na rozsahem menší projekty s konkrétním dopadem na dotyčnou příhraniční oblast. Při výběru projektů je kladen větší důraz na skutečné přeshraniční dopady a na prvek sbližování občanů a institucí v průběhu přípravy
a následné realizace projektů. Vybírány jsou pouze takové projekty, které mohou prokázat
přeshraniční dopad na obou stranách hranice. Každý z pěti programů má stanoveny vlastní priority a opatření. Nejsnazší orientaci umožňují příručky pro žadatele a programové
dodatky.
Oprávnění žadatelé
Veřejnoprávní subjekty a subjekty neziskového sektoru (kraje, obce, svazky obcí, neziskové
organizace apod.)
Výčet žadatelů: obce (svazky obcí), města, kraje, organizace zřizované a založené státem,
kraji či obcemi, které poskytují veřejné služby a jsou minimálně z 80 % vlastněny státem,
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kraji či obcemi, nestátní neziskové organizace (NNO): občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací
a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí, nadace a nadační fondy, školy, školská
a předškolní zařízení, zájmová sdružení právnických osob zabývající se zejména správou
a administrací Fondu malých projektů, hospodářské a agrární komory.
Pro účast v programu ČR–SR je rozhodující místo realizace projektu, nikoli sídlo žadatele.
Žadatel tak může mít teoreticky sídlo v celé ČR, ale projekt musí být vždy realizován ve vymezeném území.
Základním cílem všech pěti programů Iniciativy Společenství Interreg IIIA je pozvednout
celkovou socio-ekonomickou úroveň příhraničních regionů s ohledem na obchodní, hospodářské, turistické a kulturní vztahy mezi sousedícími regiony.
Jednotlivé programy se zaměřují zejména na:
 podporu rozvoje měst a venkova
 nepřímou podporu podnikání a rozvoje malých a středních ﬁrem, hospodářskou spolupráci a rozvoj hospodářského sektoru
 rozvoj cestovního ruchu a turistiky
 podporu integrace trhu práce a sociální zařazení
 rozvoj lidských zdrojů, technologický rozvoj, vzdělávání, na kulturu, vědu a zdravotnictví
s cílem zvýšit produktivitu a pomáhat při vytváření udržitelných pracovních příležitostí
 ochranu přírody a životního prostředí, podporu obnovitelných zdrojů energie
 rozvoj dopravy a regionálních informačních a komunikačních sítí
 podporu malých místních iniciativ, socio-ekonomických aktivit s cílem podpořit projekty
typu „lidi pro lidi“, tj. zvýšit spolupráci mezi komunitami z obou stran hranice
Projekty mohou být podávány na sekretariáty Regionálních rad, nebo Společné technické
sekretariáty pro jednotlivé hranice, a to v závislosti na programu, v jehož rámci se žadatel
uchází o podporu.
Na Interreg III A – pro období 2004–2006 Česká republika alokuje cca 48,8 mil. €. Tyto ﬁnanční prostředky budou rozděleny na pět příhraničních oblastí: pro česko-polské příhraničí
16,5 mil. €, pro česko-rakouské 11,0 mil. €, pro česko-saské 9,9 mil. €, pro česko-bavorské
8,6 mil. € a pro česko-slovenské příhraničí 9,0 mil. €.
Program Iniciativy Společenství Interreg IIIA v příhraničních oblastech bezprostředně navazuje na předvstupní program Phare CBC.
Podmínky spoluﬁnancování projektů
Financování projektů realizovaných v rámci Iniciativy Společenství Interreg IIIA je založeno
na principu adicionality. To znamená, že každý projekt spoluﬁnancovaný ze zdrojů SF musí
být současně spoluﬁnancovaný z českých veřejných zdrojů. Zdroji spoluﬁnancování projektu mohou být zdroje ERDF, státního rozpočtu, rozpočtů krajů a rozpočtů obcí.
Kontakty a odkazy
Česko – Slovensko
 Řídící/Národní orgán
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Odbor regionální přeshraniční spolupráce
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
Jiří Horáček
T 224 861 398

102

F 224 861 415
E horjir@mmr.cz
 Sekretariáty Regionálních rad
 Moravskoslezský kraj – Sekretariát Regionální rady
28. října 117, 702 18 Ostrava
Iveta Kaňová
T 595 622 992
F 595 622 126
E iveta.kanova@kr-moravskoslezsky.cz
 Zlínský kraj – Oddělení Sekretariát Regionální rady
tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
Lenka Hnilová
T 577 043 855
F 577 043 402
E lenka.hnilova@kr-zlinsky.cz
 Jihomoravský kraj – Odbor regionálního rozvoje – SRR RS NUTS II Jihovýchod
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Artur Zatloukal
T 541 651 320
F 541 651 349
E zatloukal.artur@kr-jihomoravsky.cz
Česko – Polsko
 Řídící/Národní orgán
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Odbor regionální přeshraniční spolupráce
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
Jiří Horáček
T 224 861 398
F 224 861 415
E horjir@mmr.cz
 Sekretariáty Regionálních rad
 Liberecký kraj – Odbor rozvoje kraje
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
Martina Hozáková
T 485 226 474
F 485 226 444
E martina.hozakova@kraj-lbc.cz
 Královéhradecký kraj – Odbor SRR NUTS II Severovýchod
Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové

103

Helena Kubíčková
T 495 817 317
F 495 817 380
E hkubickova@kr-kralovehradecky.cz
 Pardubický kraj – Odbor strategického rozvoje kraje
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Michaela Hrdličková
T 466 026 324
F 466 026 391
E michaela.hrdlickova@pardubickykraj.cz
 Olomoucký kraj – Odbor strategického rozvoje kraje
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
David Rébl
T 585 508 655
F 585 508 335
E d.rebl@kr-olomoucky.cz
 Moravskoslezský kraj – Sekretariát Regionální rady
28. října 117, 702 18 Ostrava
Jiří Svobodník
T 595 622 933
F 595 622 285
E jiri.svobodnik@kr-moravskoslezsky.cz
 Česko – Rakousko
 Národní/Řídící orgán
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Odbor regionální přeshraniční spolupráce
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
Andrea Hanousková-Koubková
T 224 861 114
F 224 861 415
E hanand@mmr.cz
Lucie Křapová
T 224 861 427
F 224 861 415
E kraluc@mmr.cz
 Sekretariáty Regionálních rad
 Krajský úřad Jihočeského kraje – Odbor regionálního rozvoje a evropské integrace
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Jan Návara
T 386 720 385
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F 386 359 011
E navara@kraj-jihocesky.cz
Sylva Jindřichová
T 386 720 330
F 386 359 011
E jindrichova@kraj-jihocesky.cz
 Krajský úřad Vysočina – Odbor regionálního rozvoje
Žižkova 16, 586 01 Jihlava
Jaromíra Moudrá
T 564 602 545
F 564 602 423
E moudra.j@kr-vysocina.cz
Erika Šteﬂová
T 564 602 544
F 564 602 423
E steﬂova.e@kr-vysocina.cz
 Krajský úřad Jihomoravského kraje – Odbor regionálního rozvoje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Artur Zatloukal
T 541 651 320
F 541 651 349
E zatloukal.artur@kr-jihomoravsky.cz
Monika Knettigová
T 541 651 306
F 541 651 349
E knettigova.monika@kr-jihomoravsky.cz
Česko – Bavorsko
 Národní/Řídící orgán
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Odbor regionální přeshraniční spolupráce
Jiří Horáček
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
Lenka Nováková
T 224 861 393
F 224 861 415
E novlen@mmr.cz
Tomáš Fiala
T 224 861 109
F 224 861 415
E ﬁatom@mmr.cz
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 Sekretariáty Regionálních rad
 Krajský úřad Karlovarského kraje – Oddělení SRR NUTS II Severozápad
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Jiří Červinka
T 353 502 341
F 353 502 123
E jiri.cervinka@kr-karlovarsky.cz
Petra Ederová
T 353 502 162
F 353 502 108
E petra.ederova@kr-karlovarsky.cz
 Krajský úřad Plzeňského kraje – Odbor Sekretariát regionální rady soudržnosti
Škroupova 18, 306 18 Plzeň
Petra Kůsová
T 377 195 618
F 377 195 575
E petra.kusova@kr-plzensky.cz
Ladislava Khaurová
T 377 195 265
F 377 195 575
E ladislava.khaurova@kr-plzensky.cz
 Krajský úřad Jihočeského kraje – Oddělení evropské integrace
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Sylva Jindřichová
T 386 720 330
F 386 359 011
E jindrichova@kraj-jihocesky.cz
Jan Návara
T 386 720 385
F 386 351 900
E navara@kraj-jihocesky.cz
Česko – Sasko
 Národní/Řídící orgán
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Odbor programů Evropské unie
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
Gestorem za česko-saské pohraničí v rámci Interreg IIIA
Martina Krejčíková
T 224 861 485
F 224 861 415
E kremar@mmr.cz
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Miroslava Velová
T 224 861 401
F 224 861 415
E velmir@mmr.cz
 Sekretariáty Regionálních rad
 Karlovarský kraj – Odbor regionálního rozvoje – Oddělení SRR NUTS II Severozápad
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Jiří Červinka – referent oddělení
T 353 502 341
F 353 502 123
E jiri.cervinka@kr-karlovarsky.cz
Petra Ederová – referentka oddělení
T 353 502 162
F 353 502 108
E petra.ederova@kr-karlovarsky.cz
 Ústecký kraj – Odbor kancelář ředitele
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Libor Mikan – vedoucí oddělení SRR
T 475 657 130
F 475 657 737
E mikan.l@kr-ustecky.cz
Lucie Černá – referentka oddělení SRR
T 475 657 130
F 475 657 737
E cerna.lucie@kr-ustecky.cz
 Liberecký kraj – Odbor rozvoje kraje
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec
Martina Hozáková
T 485 226 474
F 485 226 444
E martina.hozakova@kraj-lbc.cz
Anna Brádlerová – referentka SRR
T 485 226 622
F 485 226 444
E anna.bradlerova@kraj-lbc.cz

Příkladový projekt
Růže a meč
Program: Interreg IIIA, Česko – Rakousko
Předkladatel: Sdružení přátel vyšebrodského kláštera
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Rakouští partneři: Zemské kulturní ředitelství (Spolková země Horní Rakousko), Sdružení na
podporu cisterciáckého kláštera Vyšší Brod
Čeští partneři: Jihočeský kraj – České Budějovice, Cisterciácké opatství ve Vyšším Brodě,
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Popis: Projekt je zaměřen na organizaci, instalaci a provoz výstavy Růže a meč v klášteře ve
Vyšším Brodě k historickému románu Vítek u příležitosti 200. výročí narození spisovatele
Adalberta Stiftera. Projekt je jednou z aktivit programu oslav k 200. výročí narození tohoto
spisovatele. Výstava se zabývá problematikou vzniku české státnosti a literárním zpracováním tohoto tématu. Výstava je prezentována formou nejrůznějších mediálních formátů jako
video, zvukové a světelné projekce a inscenace folkloristických objektů. Výsledkem projektu je zásadní oživení turismu v příhraniční oblasti mezi jihem Čech a Horním Rakouskem.
Zrcadlový projekt realizovalo Zemské kulturní ředitelství se sídlem v Schlaglu.
Výše podpory: 2 257 668 Kč z ERDF
Doba trvání výstavy: zahájení – 25. června 2005, ukončení – říjen 2005
Kontakty a odkazy:
 382 72 Dolní dvořiště 212
T 380 704 817
F 380 704 811
E stifter2005.vbrod@seznam.cz
Názvy dalších projektů
 Společně v minulosti – společně v budoucnosti, Česko – Slovensko
 Dny evropského dědictví v Prachaticích, Česko – Rakousko
 Přeshraniční vzdělávací a kulturní centrum Královský hvozd, Česko – Bavorsko
 Cesty s bbkult.net za kulturou po internetu, Česko – Bavorsko
 Muzeum Fotoateliér Seidl Český Krumlov, Česko – Bavorsko
 Nová sousedství – dialog kultur 2005–2006, Česko – Sasko
 Festival Eurotheater 2005, Česko – Sasko

Interreg IIIB CADSES
Program podporuje mezinárodní (nadnárodní) spolupráci mezi národními, regionálními a místními orgány s cílem podpořit vyšší stupeň územní integrace velkých skupin evropských regionů.
Snahou je dosažení udržitelného, harmonického a vyrovnaného rozvoje a vyšší územní integrace s kandidátskými a dalšími sousedními zeměmi.
Výsledky spolupráce mohou být nadnárodní studie, strategie, pilotní akce, srovnávací analýzy apod.
Oprávnění žadatelé
Subjekty oprávněnými k účasti na programu jsou jak veřejné, tak i soukromé právnické osoby, které se zabývají územním plánováním, regionální nebo ekonomickou politikou či jinou
obdobnou problematikou.
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Území
Evropa je pro realizaci programu Interreg IIIB rozdělena do třinácti území. Největším a nejkomplexnějším z nich je území CADSES – středoevropské, jaderské, podunajské a jihovýchodní evropské území. Do středoevropského prostoru spadá i území České republiky.
Celkově prostor CADSES zahrnuje osmnáct zemí: členské země EU (Rakousko, Německo,
Řecko, Itálie, Česká republika, Slovensko, Polsko, Slovinsko, Maďarsko) a nečlenské země
EU (Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Srbsko a Černá hora, Makedonie,
Moldávie, Ukrajina, Rumunsko).
Cíle
 stanovení společného chápání územních politik
 zřízení základny pro rozvíjení společných pravidel a zásad v územním plánování
 vytváření jednotné představy o dopravních a komunikačních sítí
 podpora nejlepších podmínek trvale udržitelného rozvoje
 ochrana přírodního dědictví a předcházení jeho devastaci včetně předcházení povodním
a katastrofám
 zhodnocení potenciálu kulturního a historického dědictví jako prvku ekonomického rozvoje
Priority
 Priorita 1: podpora územně rozvojových přístupů a činností pro sociální a ekonomickou
soudržnost – podpora společných strategií a činností pro jejich provádění, proﬁlování
rozvoje měst, podpora městských sítí a spolupráce, proﬁlování rozvoje venkova a územní
dopad imigrace
 Priorita 2: efektivní a trvale udržitelné dopravní systémy a přístup k informační společnosti
– rozvíjení efektivních dopravních systémů s ohledem na trvale udržitelný rozvoj a zlepšení přístupu ke znalostem a informační společnosti
 Priorita 3: podpora nakládání s krajinou, přírodním a kulturním dědictvím – ochrana a rozvoj kulturního dědictví, ochrana a rozvoj přírodního dědictví a ochrana a rozvoj krajiny
 Priorita 4: ochrana životního prostředí, hospodaření se zdroji a předcházení rizikům – podpora ochrany životního prostředí a hospodaření se zdroji, podpora krizového managementu a ochrana před katastrofami a podpora integrovaného hospodaření s vodou a ochrana
před povodněmi
Výstupy
 nadnárodní studie, plánovací rozvojové koncepty nebo projekty, programová a politická
vyhodnocení (jako EIA, TIA, SEA)
 vytvoření nové a rozšíření existující nadnárodní spolupráce
 pilotní akce, pilotní a demonstrační projekty s nadnárodní dimenzí (pokud jsou založeny
na nadnárodních konceptech nebo strategiích)
 výměna know-how a zkušeností mezi subjekty politiky územního rozvoje (srovnávací analýzy nástrojů, metodologií, standardů a konceptů)
 studie proveditelnosti pro investice
 ﬁnancování doplňkových investic malého rozsahu do infrastruktury (úzká místa, místa
střetů) navržené dle nadnárodních strategických konceptů
 ﬁnancování investic malého rozsahu (např. informační a inovační střediska nadnárodního
významu, sítě ICT, části budov) navržené dle nadnárodních strategických konceptů
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 ﬁnancování realizace struktur navrhovaných nadnárodními strategickými koncepty
 management projektů
 související a navazující činnosti
Kontakty a odkazy
www.strukturalni-fondy.cz
 Společný technický sekretariát – Joint Technical Secretariat
An der Kreuzkirche 6, D-01067 Dresden
T +49/351/48 81 021
F +49/351/48 81 025
E cadses@jts.dresden.de
www.cadses.net
 Národní kontaktní bod CADSES
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Odbor územního plánovaní a stavebně správní
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
Jitka Krepelová
T 224 862 256
F 257 531 965
E jitka.krepelova@mmr.cz
www.mmr.cz
 Kontrola prvního stupně v ČR
Centrum pro regionální rozvoj ČR
Vinohradská 46, 120 21 Praha 2
Dušan Vítek a Michaela Houfková
T 221 580 266, 221 580 221
F 221 580 276
E houfkova@crr.cz, vitek@crr.cz, crr@crr.cz
www.crr.cz
Příkladový projekt
LHASA – Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
Vedoucí partner: Městský okres Marzahn-Hellesdorf – Berlín (Německo)
Další partneři:
– Realitní a projektová společnost – Berlín, Německo
– Město Lipsko – Německo
– Německá asociace pro bydlení, urbanizmus a prostorové plánování – Německo
– Město Benátky – Itálie
– Místní úřad XV. okrsku, Budapešť – Maďarsko
– Stavební bytové družstvo Praga, Varšava – Polsko
– Městská radnice Tychy – Polsko
– Centrum pro komunitní práci, Bánská Bystrica – Slovensko
– Město Plzeň – Česko
Popis: Projekt LHASA (Large Housing Areas Stabilisation Action) je zaměřen na problematiku rozsáhlých obytných celků, na jejich stabilizaci, zkvalitnění prostředí a další rozvoj plnohodnotného života jejich obyvatel. Důležitý je tedy nejen aspekt urbanisticko-architektonický a stavebně-technický, ale především sociální a ekonomický.
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V rámci celého prostoru CADSES představují rozsáhlé obytné celky, často situované na periferiích velkých měst, velmi důležitou oblast pro zajištění budoucí kvality života na urbanizovaných územích. Ve východní a střední Evropě, kde našlo svůj domov v panelových sídlištích
okolo třiceti miliónů obyvatel, představuje tento způsob bydlení dominantní podíl. Život
v panelových sídlištích je provázen problémy, se kterými se už západní Evropa, především
Francie, setkala. Jedná se především o problémy sociální segregace, která je základním problémem rozsáhlých obytných celků. V části bývalého východního Německa, v obrovských
prefabrikovaných sídlištních celcích, se nyní projevuje zvyšující se nezaměstnanost, zhoršuje se bezpečnost obyvatel. V případě sídlištních celků se tedy jedná nejen o fyzický stav
jednotlivých objektů, veřejné prostory mezi domy a způsob jejich využití, ale i o problémy
sociální – migraci obyvatel, zvýšenou kriminalitu apod.
Projekt je zacílen na dva okruhy problémů. Zkušenosti s regeneračními procesy jak v italských Benátkách, tak v německém Berlíně a Lipsku jsou přenášeny do oblasti východní
a střední Evropy. Zkušenosti v této oblasti zde byly mnohem dříve než v obdobných lokalitách střední a východní Evropy. Implementace závěrů projektu přinese stabilizaci rozsáhlých obytných celků integrací územního plánování, nových iniciativ v oblasti rekonstrukcí
obytných domů a možností nového využití dožilých budov a v neposlední řadě potom ve
formě pilotních projektů týkajících se zvýšení zaměstnanosti a sociální stability.
Rozpočet: 1 801 220 €, podpora z ERDF 1 122 512 €, veřejné spoluﬁnancování (partneři ze
zemí mimo EU) 10 000 €; náklady na pilotní projekt ČR 25 000 €; celkový rozpočet města
Plzně v rámci projektu LHASA 30 000 €, z čehož 75 % – 22 500 € – je ﬁnancováno z ERDF
a 7 500 € je vyčleněno pro spoluﬁnancování z rozpočtu města.
Doba trvání: 1. dubna 2003–31. března 2006
Kontakty a odkazy:
 Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
Irena Králová
T 378 035 030
E kralova@mmp.plzen-city.cz
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Interreg IIIC
Program podporuje meziregionální spolupráci vedoucí k lepší efektivitě politik a nástrojů regionálního rozvoje a soudržnosti na základě tvorby sítí.
Program podporuje evropská projektová partnerství mezi městy, regiony a jinými subjekty činnými v městském a regionálním rozvoji. Cílem programu je iniciovat intenzivnější
výměnu zkušeností a vypracování společných strategií a aktivit v oblasti regionálního rozvoje. Program umožňuje nesousedícím regionům spolupracovat v rámci společných sítí,
individuálních kooperačních projektů anebo v operacích regionálního rámce. Kromě toho
klade zvláštní důraz na výzvu a možnosti, které se nabízejí regionům podél vnější hranice
Evropské unie. Spolupráce v rámci Interreg IIIC umožňuje projektovým partnerům přístup
k cenným zkušenostem a know-how v oblasti regionálního rozvoje stejně jako při využívání
strukturálních fondů EU.
Území
Území EU bylo z důvodů řízení programu rozděleno do čtyř zón (Sever, Východ, Jih a Západ).
Česká republika náleží k zóně Východ. Každá zóna má vlastní řídící struktury. Všechny zóny
používají shodné programové postupy a koordinují realizaci iniciativy.
Přiřazení projektu k jedné z programových zón neznamená, že by se projektu mohli účastnit
pouze partneři z dané zóny. Naopak, přednost mají projekty, jichž se účastní přinejmenším
jeden partner z jiné zóny než zóny vedoucího partnera anebo partner z třetího státu.
Projektové žádosti se podávají u Společného technického sekretariátu té programové zóny,
ze které pochází vedoucí partner projektu.
Zóna Východ zahrnuje členské země EU: Rakousko, Německo (Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Bayern), Itálie (Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia,
Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia, Molise), Řecko (Anatoliki Makedonia,
Thraki, Kentriki Makedonia, Dytiki Makedonia, Thessalia, Ipeiros), Polsko (Dolnoslaskie,
Dlubelskie, Lubuskie, Lodzkie, Malopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Slaskie,
Swietokrzyskie, Wielkopolskie), Slovensko, Slovinsko, Česko, Maďarsko, nečlenské země EU
(Bulharsko, Chorvatsko, Srbsko a Černá hora).
Oprávnění žadatelé
Regionální úřady nebo orgány odpovídající svým charakterem regionálním úřadům s dostačující kapacitou převzít plnou odpovědnost za správu a čerpání veřejných fondů v rámci
RFO (například veřejná správa na regionální úrovni NUTS II nebo ekvivalentní orgány), regionální a místní orgány, městské orgány (zejména pro oblast urbanistického rozvoje) nebo
regionální rozvojové agentury kompetentní spravovat veřejné fondy.
Prostor spolupráce programu Interreg IIIC zahrnuje celé území Evropské unie, program podporuje i účast třetích států.
Témata spolupráce
Žadatelé si mohou vybrat z pěti témat spolupráce:
a) Oblasti Cíle 1 a 2
Tímto tématem podporuje Interreg IIIC spolupráci při aktivitách, které se vykonávají v rámci
programů Cíle 1 a 2 strukturálních fondů, to znamená opatření na podporu zaostávajících
regionů a na podporu hospodářské konverze regionů, které čelí strukturálním obtížím.
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b) Iniciativa Interreg
Zkušenosti z dřívějších anebo probíhajících etap iniciativy Interreg mají v rámci tohoto tématu sloužit jako výchozí bod pro další rozvoj společných projektů a politických záměrů.
c) Rozvoj měst
Nezávisle na speciﬁckých rozvojových aktivitách podporovaných iniciativou Urban se toto
téma zaměřuje na širší spolupráci v oblasti městského rozvoje. Téma je k dispozici všem
městům a městským oblastem.
d) Inovační akční programy
V této kategorii se pomocí iniciativy Interreg IIIC podporují kooperační opatření k jednomu, dvěma nebo třem z uvedených témat inovačního akčního programu na období 2000–
-2006, kterými jsou hospodářství založené na znalostech, informační společnost a regionální identita.
e) Jiná vhodná témata
Iniciativa Interreg IIIC podporuje také meziregionální spolupráci zaměřenou na témata, která nespadají do shora popsaných oblastí, ale jednoznačně se vztahují k regionálnímu rozvoji,
jako například územní plánování a soudržnost, hospodářský rozvoj a inovace, životní prostředí a řízení rizik.
f) Zvláštní priorita – spolupráce v příhraničních regionech
V procesu rozšiřování EU vyvstávají podél nynějších vnějších hranic EU nové výzvy a možnosti. Z tohoto důvodu zahrnují zóny Sever, Východ a Jih zvláštní prioritu, která je zaměřena
na operace spojující příhraniční regiony Evropské unie s kandidátskými zeměmi.
Typy operací
Podporu mohou získat tři typy operací:
a) Individuální projekty
Cílem individuálních projektů je přenos nástrojů a projektových výsledků s jasným přínosem pro všechny zúčastněné partnery. Na individuálním projektu by se měli podílet partneři z nejméně tří zemí, z toho nejméně ze dvou členských zemí anebo ze skupiny kandidátských zemí. Příspěvek ERDF pro individuální projekty činí 200 tis. € až 1 mil. €.
b) Sítě
Síť je méně intenzivní forma spolupráce, která se zaměřuje především na výměnu zkušeností nebo šíření informací v rámci větší skupiny veřejných orgánů nebo odpovídajících veřejných institucí. Síť musí tvořit skupina nejméně pěti zemí, z nichž jsou alespoň tři členy EU
nebo pochází ze skupiny kandidátských zemí. Příspěvek ERDF pro projekt tvorby sítě činí
200 tis. € až 1 mil. €.
c) Operace regionálního rámce (RFO)
Operace regionálního rámce představuje nový a inovativní druh spolupráce. Jde o jakýsi miniprogram, s jehož pomocí mohou partnerské regiony (na úrovni územních jednotek NUTS 2)
vypracovávat společně nové strategické postupy vlastního regionálního rozvoje. Operace
regionálního rámce by se měli účastnit partneři z nejméně tří zemí, z toho přinejmenším ze
dvou členských zemí EU nebo ze skupiny kandidátských zemí. Příspěvek ERDF pro operace
regionálního rámce a jejich plánované aktivity může činit až 5 mil. €.
Výstupy
Výstupy operací realizovaných v rámci iniciativy Interreg IIIC mají podobu:
 studií, výzkumů a přípravy budoucích projektů
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 školení, seminářů, workshopů, konferencí, studijních cest, společných jednání
 marketingových strategií a aktivit
 informační činností a aktivit podporujících vztah s veřejností
 managementu a koordinace; pilotních a ukázkových projektů
 ostatních aktivit, které přispívají k dosažení cílů iniciativy
Charakteristika operací
Operace v rámci iniciativy Interreg IIIC mají neinvestiční charakter. Je však povolena určitá
míra investic max. do výše 3 % oprávněných nákladů.
U všech operací je respektován princip vedoucího partnera.
Oprávnění žadatelé podle typu operací
Na iniciativu Interreg III má deset přistupujících zemí přislíbeno v období let 2004–2006 celkem cca 425 mil. €, z toho Česká republika 60,9 mil. € (cca 67 mil. € – navýšeno o inﬂaci).
Ročně tedy půjde o cca 20 mil. €, resp. cca 22 mil. €.
Pro iniciativu Interreg IIIC byly stanoveny dva oﬁciální pracovní jazyky, a sice angličtina
a francouzština. Angličtina je závazná pro zóny Východ, Západ a Sever, francouzština se používá v zóně Jih. Tyto oﬁciální jazyky se používají při vyplňování žádostí o projekty, při hodnocení projektů, vypracovávání zpráv, ale také při komunikaci mezi projektovými partnery
a řídícími strukturami. I webové stránky iniciativy jsou dostupné v obou jazycích.
Kontakty a odkazy
 Oﬁciální internetové stránky iniciativy Interreg IIIC
www.interreg3c.net
 Oﬁciální internetové stránky Ministerstva pro místní rozvoj ČR
www.mmr.cz
 Oﬁciální internetové stránky Strukturálních fondů
www.strukturalni-fondy.cz
 Národní kontaktní místo pro otázky týkající se připravovaných projektů, realizační fáze apod.:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Odbor územně a stavebně správní
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
pracoviště Letenská
Alice Hanzlíčková
T 224 862 254
F 257 531 965
E interreg3c@mmr.cz
 East Joint Technical Secretariat Interreg IIIC
Museumstraße, 3/A/III, AT-1070 Vienna
T +43/1/40 00 76 142
F +43/1/40 00 76 141
E east@interreg3c.net
www.interreg3c.net
 Centrum pro regionální rozvoj ČR je jako orgán kontroly prvního stupně odpovědné za ﬁnanční kontrolu českých partnerů
– útvar Interreg
Vinohradská 46, 120 00 Praha 2
Michaela Houfková
T 221 580 266
F 221 580 276
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E houfkova@crr.cz
www.crr.cz
Příkladový projekt
STRATCULT: Joint Strategies for Culture / STRATCULT: Společná kulturní strategie
Program: Interreg IIIC
Předkladatel a partneři:
Vedoucí partner: Regionální vláda Horního Rakouska
Další partneři:
– Regionální vláda Štýrska – Rakousko
– Krajský úřad Jihočeského kraje – Česko
– Technologické a inovační centrum údolí Drávy – Slovinsko
– Regionální rozvojové centrum – Slovinsko
– Město Jyväskylä – Finsko
Popis: Projekt Společná strategie přeshraničního a nadregionálního rozvoje v oblasti kultury
ve střední Evropě se zaměřuje na stimulaci přeshraničních kulturních aktivit v souvislosti
s efektivním využitím strukturálních fondů na kulturní projekty. I když kulturní aktivity pokrývají zhruba 2,8 % celkových výdajů SF, výstupy přeshraničních kulturních projektů nejsou
příliš zřetelné. Množství přeshraničních projektů není ve skutečnosti plánováno v celkovém
kontextu přeshraničního rozvoje, což vede k nevyrovnanému rozvoji a realizaci projektů
a neefektivnímu využití SF. Výběrová kritéria, kritéria kvality a indikátory výstupů pro kulturní projekty v rámci SF jsou pouze částečně přizpůsobeny speciﬁckým potřebám projektů
přeshraniční a nadregionální kulturní spolupráce.
Cílem STRATCULTu je iniciovat kulturní projekty v rámci SF v pohraničních a souvisejících
regionech. Prostřednictvím nového strategického přístupu hodlá projekt zlepšit kvalitu
kulturních projektů a zvýšit efektivitu využití SF. Dalším cílem projektu je přispět k hladkému průběhu rozšíření EU zvýšením kapacity projektových partnerů a usnadněním šíření
informací o příkladových projektech (založeném na celoevropském zhodnocení projektů
vztahujících se k oblasti kultury v rámci SF). Navíc projekt směřuje k zeslabení rozdílu mezi
novými a starými členskými zeměmi ve speciﬁckém kontextu přeshraniční a nadregionální
spolupráce.
Projekt zvýší kapacitu zúčastněných úřadů pro podporu a vedení projektů nadregionální
spolupráce v oblasti kultury. Partneři ze střední Evropy (Rakousko, Slovinsko, Česká republika) a Finska vytvoří přístupy ke strategickému a dlouhodobému plánování v oblasti kultury,
založené na modelu efektivní nadregionální spolupráce. Dalším výstupem bude zlepšení
přístupu k SF pro kulturní projekty se zvláštním důrazem na nové členské státy a vytvoření
transparentního způsobu měření jejich dopadu na projekty SF.
Aktivity projektu zahrnují vypracování Společné strategie pro přeshraniční a nadregionální
kulturní spolupráci ve střední Evropě – dlouhodobého plánu pro spolupráci v oblasti kultury a SF v nadregionálním kontextu. V partnerských regionech bude deﬁnována a shromážděna kolekce relevantních dat kompatibilních na evropské úrovni a poskytujících základ
pro měření dopadu SF. Dále partneři navrhnou sadu konkrétních navazujících pilotních
projektů zajišťujících udržitelnost výstupů projektu.
Zapojením Jihočeského kraje do projektu STRATCULT se zlepšuje spolupráce kraje v oblasti
kultury na přeshraniční a meziregionální úrovni. V rámci projektu v období červenec–prosinec 2004 každý projektový partner sbíral informace o probíhajících, ale také již realizo-
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vaných kulturních projektech ﬁnancovaných z některého evropského programu (Phare,
Interreg atd.) Výsledkem bylo získání základních údajů a informací o devíti projektech realizovaných a ﬁnancovaných v letech 2000–2004 (např. Jihočeské vítání léta 2004 – Phare CBC,
Expozice gotického umění ze sbírek opatství – Phare CBC, Spolupráce v rámci realizace kulturního programu v roce 2004 – Phare CBC, Regionální mezinárodní slavnosti solné Zlaté
stezky 2003 – Phare CBC). V dalším období budou probíhat semináře, které budou postupně
hostit všichni projektoví partneři. Náplní těchto setkání bude mapování projektů, které se
vztahují ke kultuře, a vytváření společné strategie na podporu kultury v rámci partnerských
zemí a čerpání prostředků ze strukturálních fondů pro ﬁnancování kulturních projektů.
Rozpočet: 542 118 € (z toho ERDF 338 823,75 €); Česká republika 67 765 € z ERDF, národní
spoluﬁnancování 22 588 €, celkem na české straně 90 353 €
Doba trvání: červenec 2004–červenec 2007
Kontakty a odkazy:
 Regionální vláda Horního Rakousko – Odbor kultury
Spittelwiese 4, AT-4020 Linz
Sylvia Amann
T +43/732/56 60 54 11
E oﬃce@strategyforculture.net
 Krajský úřad Jihočeského kraje – Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Helena Mašková
T 386 720 540
E maskovah@kraj-jihocesky.cz
Stránky projektu: www.strategyforculture.net

116

PROGRAMY FINANČNÍCH
MECHANIZMŮ EVROPSKÉHO
HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU
(EHP) A NORSKA
Dle dohody z října 2003 (a následném podepsání memorand o porozumění v říjnu
a prosinci 2004) byla Česká republika začleněna do Evropského hospodářského
prostoru (EHP). Prostřednictvím jeho ﬁnančního mechanizmu budou státy EHP (Island,
Lichtenštejnsko a Norsko) v letech 2004–2009 přispívat zemím přistupujícím do EHP na
projekty v rozšířeném vnitřním trhu.
Norsko bude navíc přispívat i pomocí bilaterálního tzv. zvláštního norského ﬁnančního nástroje.
Z níže uvedeného přehledu priorit vyplývá, že oblasti kultury je přímo věnována Priorita 1,
která je zaměřena na podporu kulturního dědictví. Dále např. kulturní nevládní neziskové
organizace mohou využít podpory v rámci opatření 3.3. Projekty mohou mít národní a regionální záběr a nemusí mít zahraniční partnery.
Priority Finančního mechanizmu EHP a jejich zaměření:
 Prioritní oblasti
 1. Uchovávání evropského kulturního dědictví
 1.1 Ochrana a obnova nemovitého kulturního dědictví
 1.2 Zlepšení péče a ochrana movitého kulturního dědictví
 1.3 Obnova historických městských území a historických území v regionech
 1.4 Obnova historického a kulturního dědictví v regionech
 1.5 Odstraňování starých ekologických zátěží na pozemcích menšího rozsahu ve
městech a obcích (brownﬁelds)
 2. Ochrana životního prostředí
 2.1 Posouzení vlivů implementace mezinárodní legislativy na podmínky v oblasti
ovzduší, vod a půd
 2.2 Monitorovací systémy v regionech a následné využívání výsledků monitorování
 2.3 Environmentální vzdělávání pro všechny úrovně státní a veřejné administrativy
 2.4 Odpadové hospodářství – zajištění a řízení na místní úrovni
 2.5 Podpora využití biopaliv a alternativních zdrojů energie jako druhotného zdroje energie na místní úrovni
 2.6 Redukce skleníkových plynů v České republice
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 2.7 Snížení poklesu biodiverzity a ochrana nedotčených biotopů
 2.8 Podpora technologií pro snížení zplodin a spotřebu paliv, zvýšení bezpečnosti zejména ve veřejné dopravě
 3. Rozvoj lidských zdrojů
 3.1 Program na podporu a rozvoj modernizace služeb veřejné administrativy na
regionální a místní úrovni prostřednictvím využití IT technologií
 3.2 Rozvoj a zlepšování poskytování sociálních služeb v regionech
 3.3 Podpora nevládních neziskových organizací
 3.4 Podpora začlenění menšin do společnosti
 3.5 Programy na prosazování rovnosti pohlaví ve veřejném sektoru
 3.6 Modernizace a vybavení jeslí, školek, škol, školních vzdělávacích center, dětských domovů
4. Zdravotnictví a péče o dítě
 4.1 Systematická a primární prevence drogových závislostí
 4.2 Prevence přenosných nemocí
 4.3 Opatření pro zajištění bezpečnosti potravin
 4.4 Programy podpory dětí se speciﬁckými problémy
 5. Podpora udržitelného rozvoje
 5.1 Pomoc při prosazování a implementaci strategií udržitelného rozvoje na
místní a regionální úrovni
 6. Vědecký výzkum a vývoj
 6.1 Vědecký výzkum a vývoj v uvedených prioritních oblastech, zejména v životním prostředí, zdravotnictví a v oblasti životních podmínek dětí
Přehled prioritních oblastí a zaměření priorit Finančního mechanizmu Norska
Kromě šesti prioritních oblastí Finančního mechanizmu EHP, které jsou identické pro Finanční
mechanizmus Norska, má FM Norska ještě další dvě priority:
 Implementace Schengenského acquis, posilování justice
7.1 Implementace Národního schengenského informačního systému (N-SIS) a vytvoření Kanceláře SIRENE
7.2 Splnění schengenských acquis u stávajících regionálních letišť
7.3 Posílení vzdělávacího systému v sektoru spravedlnosti
7.4 Programy boje proti korupci, organizované kriminalitě a proti nezákonnému
obchodu s drogami a lidmi
 Technická pomoc
 8.1 Posílení kapacit pro poskytování rozvojové pomoci Českou republikou
 8.2 Přenos znalostí a výměna zkušeností s přijímáním a aplikací acquis v oblastech
uvedených v Celkové monitorovací zprávě EK prostřednictvím spolupráce příslušných orgánů/institucí
 8.3 Výměna zkušeností a spolupráce regionální a místní samosprávy
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Kontakty a odkazy
www.eeagrants.cz
 Národní kontaktní místo (NKM)
Ministerstvo ﬁnancí ČR – celkově zodpovědné za řízení aktivit Finančních mechanizmů EHP/
Norska v ČR
 Výkonný orgán Národního koordinátora pomoci (NAC)
Centrum pro zahraniční pomoc (CZP)
kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7
Poštovní adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Jana Hendrichová – ředitelka
T 257 044 559
F 257 044 550
E jana.hendrichova@mfcr.cz, czp@mfcr.cz
http://phare.mfcr.cz
 Zprostředkující subjekty:
Na základě dohody s Kanceláří ﬁnančních mechanismů budou delegovány odpovědnosti
za přípravu projektů a jejich implementaci na zprostředkující subjekty (ministerstva a další
ústřední orgány státní správy, krajské úřady nebo další schválené subjekty). Zprostředkující
subjekty ručí za zajištění všech odpovídajících aktivit včetně spoluﬁnancování projektů.
 Ministerstvo kultury ČR
Maltézské nám. 471/1, 118 01 Praha 1
Zuzana Bauerová
T 257 085 440
E zuzana.bauerova@mkcr.cz
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