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Vážení čtenáři a čtenářky,

dostává se vám do rukou aktualizované vydá-
ní oblíbené publikace „EU na dosah“. Vychází 
v době, kdy přínosy evropské integrace považu-
jeme za věc všední, či dokonce samozřejmou. 
Přesto rok 2004, kdy jsme vstoupili do EU, není 
tak dávnou minulostí. Stali jsme se součástí spo-
lečenství demokratických států, spojených zása-
dami svobody, právního státu a úcty k lidským 
právům. Členské státy se rozhodly vzájemně 
spolupracovat v politické a hospodářské oblasti a postupně se pro-
pojit tak, aby to bylo výhodné pro všechny a aby společně dokázaly 
řešit velká témata dneška, jako jsou bezpečnost a migrace nebo ces-
ta k prosperitě a zvyšování životní úrovně. Ne všechna očekávání se 
od našeho vstupu do EU podařilo naplnit, ale přínosy členství v EU 
pro naši bezpečnost, prosperitu i sounáležitost se západními demo-
kraciemi jsou nesporné. Je však třeba zlepšit samotné fungování EU, 
abychom obnovili podlomenou důvěru veřejnosti ve společný projekt. 

Brožura, kterou držíte v ruce, je praktickým průvodcem, který vás na-
vede správným směrem k dalším informacím o činnosti a programech 
EU. A to ať už se zajímáte o možnosti studia či práce, o právní pomoc 
a ochranu, evropské fondy a jiné možnosti financování projektů, nebo 
o podnikání, cestování a nákupy kdekoliv v EU. Také díky těmto příkla-
dům je občanství EU, vedle práv politických a občanských, přirozenou 
součástí našich životů. 

Jedním z úkolů Zastoupení Evropské komise v ČR je přibližovat cíle, pro-
gramy a dění v EU široké i odborné veřejnosti. Evropská komise proto 
ve spolupráci s národními partnerskými institucemi vytváří informační 
a poradenská místa, která fungují i v České republice. Pevně věřím, že 
jejich souhrnný přehled vám bude užitečným rádcem při orientaci v ev-
ropských záležitostech jak v soukromém, tak v profesním životě. 

Přeji vám, aby k vám informační a poradenské sítě o EU byly vždy vstříc-
né, aby jejich rady byly užitečné a aby nebyly nikdy dál než „na dosah“!

Jan MICHAL 
vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice
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„EU JE VÁM NA DOSAH“
INFORMAČNí A PORADENSKé SíTě EVROPSKé UNIE 

Svobody pohybu, podpora vzdělávání, kultury a podnikání, ochrana 
životního prostředí či rovnoprávnost žen a mužů patří mezi oblasti 
činnosti EU. Evropská komise proto ve spolupráci se členskými státy 
vytváří informační a poradenské sítě, které mají zajistit snadný a pří-
mý přístup k informacím o možnostech, které občanům i firmám při-
náší politiky a programy EU.

PROGRAMy EVROPSKé UNIE 
Programy EU slouží k prohlubování spolupráce a řešení společných 
problémů členských i kandidátských zemí EU v oblastech, které sou-
visejí s politikami EU. Jsou financovány z rozpočtu EU, a to formou 
grantů. EU na vybrané projekty finančně přispívá podle pravidel jed-
notlivých programů, nejčastěji v rozmezí 40–85 %. 
V případě evropských strukturálních a investičních fondů jsou pro-
středky komunitárních programů alokovány pro jednotlivé členské 
státy, zatímco v rámci komunitárních programů o podporu mezi sebou 
soutěží žadatelé ze všech členských států.
Komunitární programy spravuje Evropská komise nebo agentury EU. 
Gestorem strukturálních fondů a některých dalších programů jsou 
národní orgány.

Doplňující informace o informačních a poradenských sítích EU a dal-
ší informace jsou k dispozici na portálu Zastoupení Evropské komise 
v ČR www.evropska-unie.cz.

Více informací o EU získáte také na portálu Europa (http://europa.eu).

Evropská komise ani žádná osoba, která jedná jejím jménem, nenesou 
odpovědnost za využití informací obsažených v této publikaci.

http://www.evropska-unie.cz
http://europa.eu
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EUrOpE DIrECT
Síť regionálních středisek  
pro informování o EU
www.europe-direct.cz

UrČENO prO:
všechny, kteří hledají všeobecné informace nebo mají specifický dotaz o EU

CO, prOČ A JAk: 
Střediska EUROPE DIRECT působí v regionech všech členských států 
Evropské unie. Jejich účelem je poskytovat všeobecné informace o ev-
ropských záležitostech, většinou se zaměřují na poptávku praktických 
aspektů našeho členství v EU, jako je práce a studium v zahraničí, 
evropské fondy či evropská legislativa. V České republice je síť koor-
dinována Evropskou komisí, partnerem pro informační a poradenské 
aktivity jsou místní organizace (krajský či městský úřad, škola, knihov-
na, informační středisko a jiné) téměř ve všech krajích. Informační 
střediska EUROPE DIRECT také úzce spolupracují se sítí regionálních 
Eurocenter zřízené odborem informování o evropských záležitostech 
Úřadu vlády ČR – pod internetovým portálem Euroskop.cz.
EUROPE DIRECT je informačním rozcestníkem, který lze využít osob-
ní návštěvou střediska, telefonickým dotazem na bezplatném čísle 
00 800 6 7 8 9 10 11, e-mailovým dotazem na ed@europedirect.cz či 
prostřednictvím internetových stránek.

DALšÍ AkTIVITy:
Síť EUROPE DIRECT rovněž realizuje besedy, semináře, přednášky pro 
školy a výstavy přispívající k větší informovanosti a povědomí o EU 
a provozuje knihovnu s nabídkou nejrůznějších publikací o evropských 
politikách.

ObECNÝ kONTAkT NA EUrOpE DIrECT V Čr

Zastoupení Evropské komise v ČR (koordinátorem pro ČR)

Adresa Jungmannova 24, 111 21 Praha 1

Telefon +420 224 312 835

E-mail ed@europedirect.cz

Bezplatná linka 00 800 6 7 8 9 10 11

EU
rO

pE
 D

Ir
EC

T

Příklad » Kateřina / 32 let, manažerka

„Líbí se mi, že na Europe Direct se mohu obrátit s čímkoliv.  
Moje dotazy se zatím týkaly uznání vysokoškolského diplomu, 
reklamace nevhodné služby poskytnuté na dovolené v zahraničí 
nebo dotací pro naši rodinnou firmu. V Europe Direct mi vždy poskytli 
odpovídající informace a nasměrovali dále na konkrétní službu či 
program. Ocenila jsem také bezplatnou telefonní linku při hledání 
konkrétních informací a klasický e-mail. Při pobytu ve Francii jsem 
pak vyloženě s povděkem kvitovala možnost vyřídit vzniklý problém 
s dopravcem v češtině. Zaměstnankyně střediska Europe Direct byla 
navíc velmi vstřícná a příjemná.“

http://www.europe-direct.cz
http://Euroskop.cz
mailto:ed%40europedirect.cz?subject=
mailto:ed%40europedirect.cz?subject=
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EVrOpSkÁ 
DOkUMENTAČNÍ 
STŘEDISkA
Dokumentační střediska  
informační sítě EUROPE DIRECT
www.europe-direct.cz/sluzby/detail/1

UrČENO prO:
studenty, pedagogické a výzkumné pracovníky i širokou veřejnost

CO, prOČ A JAk:
Evropská dokumentační střediska (EDS) spadají do informační sítě  
EUROPE DIRECT. Jejich hlavním posláním je pomáhat vysokým školám 
rozvíjet a konsolidovat výuku a především výzkum v oblasti evropské 
integrace, poskytovat informace o EU a její politice studentům i ve-
řejnosti. 

ED
S

kONTAkT NA kOOrDINÁTOrA V Čr

Zastoupení Evropské komise v ČR

Adresa Jungmannova 24, 111 21 Praha 1

Telefon +420 224 312 835

E-mail comm-rep-cz@ec.europa.eu

V ČR je sedm Evropských dokumentačních středisek v šesti městech 
(kromě dvou v Praze se jedná o Brno, České Budějovice, Kroměříž, Olo-
mouc, Ústí nad Labem). Jejich provozní doba se kryje s provozní dobou 
univerzitních knihoven, v nichž se zpravidla nacházejí.

Příklad » Štěpán / 31 let, doktorand

„V rámci studia politologie a mezinárodních vztahů potřebuji 
prakticky neustále literaturu týkající se evropské integrace, a to 
včetně statistik nebo disertačních prací publikovaných k tématu 
v zahraničí. Evropské dokumentační středisko k tomuto účelu 
využívám stejným způsobem jako pobočku univerzitní knihovny. 
S tím rozdílem, že zaměstnanci mi bezplatně pomohou s rešeršemi 
k tématu a dohledat potřebné informace jak v podobě on-line 
dokumentů, tak v tištěné podobě.“

2x

http://www.europe-direct.cz/sluzby/detail/1
mailto:comm-rep-cz%40ec.europa.eu?subject=
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ErASMUS+
Program pro projekty zaměřené  
na mobilitu studentů a vzdělávacích 
pracovníků
www.naerasmusplus.cz

www.ec.europa.eu/erasmus-plus

CELkOVÝ rOzpOČET NA ObDObÍ 2014–2020: 14,7 mld. EUr

UrČENO prO: 
studenty, žáky, děti v předškolním vzdělávání, vedoucí pracovníky, ře-
ditele, úředníky, učitele, poradce, mladé lidi a pracovníky s mládeží 

CO, prOČ A JAk: 
Prostředky z tohoto programu jsou určeny na zvýšené životní nákla-
dy v zahraničí za účelem studia, odborné přípravy, práce či dobrovol-
nické činnosti v zahraničí. Pobyt v zahraničí může trvat od několika 
dnů až po jeden, případně dva roky. Program poskytuje finance také 
na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, pod-
niků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, stejně 
jako na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělává-
ní a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti 
a zaměstnanost. Erasmus+ podporuje i partnerství škol a neformál-
ních skupin mladých lidí a zároveň zajišťuje prostřednictvím podpory 
systému ECVET i uznání výsledků vzdělávání. Programy zaměřené 
na oblast formálního a neformálního vzdělávání administruje Dům 
zahraniční spolupráce. 

Příklad »  Jaroslav / 30 let, pedagog a trenér 

„Jako vysokoškolský student jsem využil možnost zahraničního 
studijního pobytu v rámci programu Erasmus+ hned několikrát. 
Osvojil jsem si díky tomu dva jazyky, dostal možnost poznat způsob 
života jinde v Evropě, získal nové přátele, a pevně doufám,  
že i potřebný rozhled. Na setkání účastníků programu jsem se 
dozvěděl i o možnosti organizace sportovní akce, kterou jsem jako 
sportovní trenér dětského oddílu následně využil.“

kONTAkT NA DzS

Dům zahraniční spolupráce

Adresa Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

Telefon (centrála) +420 221 850 100

E-mail (centrála) info@dzs.cz

Er
A

SM
U

S+

http://www.naerasmusplus.cz
http://www.ec.europa.eu/erasmus-plus
http://www.nuv.cz/projekty/ecvet
mailto:info%40dzs.cz?subject=
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EUrODESk
Informační síť pro mládež  
a pracovníky s mládeží 
www.eurodesk.cz

UrČENO prO: 
pracovníky s mládeží, nevládní organizace či organizace podporované 
státní správou a aktivní mladé lidi, kteří chtějí vycestovat do zahraničí 

CO, prOČ A JAk: 
Eurodesk působí ve 34 evropských zemích a umožňuje pracovníkům 
s mládeží a mladým lidem snadný a rychlý přístup k odbornějším in-
formacím. Přehledně sdružuje témata týkající se evropských progra-
mů pro danou skupinu, pomáhá lépe se zorientovat v zahraničních 
aktivitách a službách (studium, práce, cestování, ubytování, dobrovol-
nictví), zprostředkovává kontakty na zahraniční organizace a poskytu-
je obecné informace o EU.

DALšÍ AkTIVITy: 
Česká síť vydává čtvrtletník Mozaika věnující se mobilitě mladých lidí 
a vzdělávání v Evropě. 

Příklad »  Marie / 19 let, studentka a dobrovolnice 

„Od střední školy se snažím pomáhat druhým. Přijímací zkoušky 
na vysokou mi napoprvé bohužel nevyšly. Nechtěla jsem promarnit 
svůj čas. Přihlásila jsem se proto jako dobrovolnice do jedné 
neziskové organizace v zahraničí a po vyřízení několika formalit jsem 
vycestovala. Jako prvotní zdroj informací jsem využila Eurodesk. 
Pomohli mi nejen najít vhodnou organizaci v Německu, ale také 
poradili vhodný program pro dobrovolnickou stáž.“

kONTAkT NA EUrODESk V Čr

Dům zahraniční spolupráce

Adresa Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

Telefon +420 221 850 923

E-mail (centrála) info@eurodesk.cz

4x
2x

2x

2x

2x

2x

http://www.eurodesk.cz
http://www.eurodesk.cz/bulletin-mozaika
mailto:info%40eurodesk.cz?subject=
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NArIC
Centra pro uznávání 
vysokoškolských kvalifikací
www.enic-naric.net/czech-republic.aspx

UrČENO prO: 
všechny, kteří potřebují uznat vysokoškolskou kvalifikaci, případně 
dobu studia na univerzitě

CO, prOČ A JAk:  
NARIC je síť národních center pro uznávání vysokoškolských kvalifikací 
členských států EU a Evropského sdružení volného obchodu (EFTA). NARIC 
ČR poskytuje informace a hodnotí vysokoškolské kvalifikace pro potře-
by uznávacích orgánů akademického i profesního uznávání i jednotlivců. 
V otázkách uznávání vysokoškolských kvalifikací spolupracuje s Minister-
stvem školství, mládeže a tělovýchovy. Je poradním orgánem pro vydá-
vání dodatku k diplomu a spolupracuje s Národním centrem Europass ČR 
(str. 37). Realizuje semináře pro orgány pověřené uznáváním kvalifikací 
a zajišťuje spolupráci a komunikaci s ostatními členy sítě NARIC.

Příklad »  Jana / 36 let, historička

„Díky manželově práci jsme se s celou rodinou stěhovali do Velké Británie.  
Rozhodla jsem se proto využít příležitost a doplnit si v Londýně vzdělání – 
konkrétně formou postgraduálního studia na univerzitě. Abych se vůbec  
mohla zapsat, musela jsem se prokázat patřičným ekvivalentem vysoko-
školského diplomu. Národní středisko NARIC mi s akreditováním pomohlo.“

kONTAkT NA NArIC V Čr

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání – ENIC/NARIC

Adresa Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

Telefon +420 234 812 152

E-mail (centrála) enic-naric@msmt.cz

ISM
Informační centra pro mládež  
v České republice 
www.nicm.cz

www.nicm.cz/ism

UrČENO prO: 
mladé lidi (zejména neorganizované), studenty a pedagogické pra-
covníky

CO, prOČ A JAk: 
Informační síť pro mládež v ČR tvoří 40 informačních center (ISM) 
a Národní informační centrum pro mládež. Centra působí při nestát-
ních neziskových organizacích pracujících s dětmi a mládeží nebo při 
Domech dětí a mládeže. Pracovníci ISM poskytují mladým lidem infor-
mace a poradenství v oblastech vzdělávání, práce, cestování, volné-
ho času, sociálně patologických jevů, občanské společnosti, mládeže 
v EU a další. Služby jsou poskytovány zdarma, diskrétně a anonymně 
a podle zásad Evropské charty informací pro mládež. Českou síť ISM 
na evropské úrovni zastupuje NICM a její činnosti prezentuje v rámci 
ERyICA (European youth Information and Counselling Agency). NICM 
také zajišťuje školení pro pracovníky ISM a zprostředkovává kontakty 
se zahraničními partnery.

DALšÍ AkTIVITy: 
On-line časopis pro mladé Remix. 

http://www.enic-naric.net/czech-republic.aspx
mailto:enic-naric%40msmt.cz?subject=
http://www.nicm.cz
http://www.nicm.cz/ism
http://www.nicm.cz/ism
http://eryica.org/
http://remix.nicm.cz/
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Příklad »  Jiřina / 46 let, středoškolská profesorka 

„Někteří naši studenti navštěvují webové stránky ISM poměrně 
často. Právě tam se také dozvěděli o tom, že střední školy mohou 
využít nabídku bezplatné přednášky s názvem Možnosti absolventa 
po střední škole. Objednali jsme si tedy na jejich žádost přednášku 
i pro naši školu. Jednalo se o dvě hodiny plné informací, díky kterým 
se mnohým našim studentům otevřely nejen oči, ale obrazně 
i Evropa. Od té doby využíváme této možnosti pro maturitní ročníky 
pravidelně.“

kONTAkT NA ISM V Čr

Národní informační centrum pro mládež,  
odborné oddělení Národního ústavu pro vzdělávání

Adresa Na Poříčí 4/1035, 110 00 Praha 

Telefon +420 221 850 860

E-mail (centrála) info@nicm.cz

eT
w

IN
N

IN
g

eTwINNINg
Partnerská síť evropských škol online
www.etwinning.cz

www.etwinning.net

UrČENO prO: 
mateřské, základní a střední školy, jejich zaměstnance, žáky i studenty 

CO, prOČ A JAk:
Jde o největší evropskou internetovou komunitu škol, učitelů a žáků, 
díky níž mohou být všechny školy a školky mezinárodní. Stačí si vybrat 
partnerské vzdělávací zařízení v EU, domluvit s ním obsah společného 
projektu a realizovat jej v rámci virtuální třídy Twinspace. Přínos pro 
výuku je jasný: zdokonalovat schopnosti komunikace včetně virtuál-
ní, osvojení si různých informačních technologií, týmová spolupráce 
s vrstevníky bez ohledu na vzdálenost či národnost atd. 
Všem zájemcům a později i účastníkům poradí Národní podpůrné stře-
disko pro eTwinning při Domu zahraniční spolupráce. Jeho koordiná-
toři poskytují veškeré poradenství a podporu, od organizací seminářů, 
mezinárodních i národních konferencí přes informační a metodické 
materiály až po soustavnou technickou i metodickou podporu. 

mailto:info%40nicm.cz?subject=
http://www.etwinning.cz
http://www.etwinning.net
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Příklad »  Alice / 27 let, učitelka MŠ 

„Náš projekt je příkladem toho, že i eTwinning lze zařadit 
do vzdělávání budoucích školáků. Jeho cílem bylo seznámit děti  
se slovenským, respektive českým jazykem, který je nám historicky 
blízký, poznávat zvyky a tradice kamarádů z jiné země, získat 
povědomí o jiných národech a kulturách a využít k tomu různé 
druhy komunikace. Na podzim se tak děti vzájemně seznámily 
pomocí skype konference a představily si svá města. Před Vánoci 
si vyměňovaly dárky a předávaly si informace o vánočních zvycích 
a tradicích, na jaře slavily například Velikonoce. Aktivit bylo hodně 
a pro všechny, šlo o velmi krásný a netradiční předškolní rok. Děti 
se během něj mimo jiné zdokonalily v oblasti tvořivosti, rozšířily 
slovní zásobu a předčtenářskou gramotnost. Vzhledem k ohlasu 
a úspěšnosti ho i nadále rozvíjíme.“

kONTAkT NA NÁrODNÍ  
pODpůrNé STŘEDISkO prO eTwINNINg V Čr

Dům zahraniční spolupráce

Adresa Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

Telefon (centrála) +420 221 850 100

E-mail (centrála) etwinning@dzs.cz

Ep
A

LE

EpALE
Elektronická platforma  
pro vzdělávání dospělých v Evropě 
(eplatform for Adult Learning in Europe)
www.ec.europa.eu/epale/cs

UrČENO prO: 
pedagogické pracovníky, odborníky na vzdělávání dospělých a orga-
nizace

CO, prOČ A JAk: 
Zkratka EPALE vychází z anglického názvu „ePlatform for Adult Lear-
ning in Europe“, která jinými slovy znamená internetová platforma 
na propojení odborníků z oblasti vzdělávání dospělých v rámci celé 
Evropy. Jejím cílem je zlepšit standardy vzdělávání v tomto sekto-
ru. Zaměřená je především na odborníky, kteří poskytují vzdělávání, 
organizace vzdělávající dospělé a jejich zaměstnance, národní aso-
ciace, univerzity, výzkumníky, novináře a politiky na všech úrovních 
zabývající se vzděláváním dospělých. Obsah platformy naplňují 
všechna národní podpůrná střediska. V České republice je to Dům 
zahraniční spolupráce. Platforma obsahuje kalendář akcí konajících 
se v rámci celé Evropy, sekci pro hledání partnerských organizací, 
blogy, články, důležité dokumenty a legislativní rámce a prostor pro 
sdílení dobré praxe.

mailto:etwinning%40dzs.cz?subject=
http://www.ec.europa.eu/epale/cs
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Příklad »  Jan / 48 let, lektor, koordinátor 

„Asociace institucí vzdělávání dospělých pořádá každoročně 
v několika krajích ČR programově nabité Týdny vzdělávání 
dospělých. Nechceme, aby šlo o akci, z které si lidé odnesou spoustu 
letáčků, ale aby si mohli v příjemném prostředí přímo vyzkoušet 
cokoliv, co jim vzdělávací instituce nabízejí. Motivujeme občany 
ke vzdělávání a snažíme se jim vysvětlit, že učení není jen mučení, 
ale může být zábavné a zajímavé, například prostřednictvím volných 
vstupů na kurzy. Letos jsme tuto stále oblíbenější akci zahajovali 
Kulatým stolem, který jsme uspořádali ve spolupráci s Domem 
zahraniční spolupráce a platformou EPALE. Díky možnosti využít 
informací expertů z EPALE můžeme vzdělávací programy lépe 
a efektivněji cílit.“

kONTAkT NA EpALE V Čr

Dům zahraniční spolupráce

Adresa Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

Telefon (centrála) +420 221 850 222

E-mail (centrála) info@dzs.cz

TTNET
Partnerská síť pro další rozvoj 
vzdělavatele
www.nuv.cz/p/ttnet

UrČENO prO: 
profesionály, kteří se podílejí na vzdělávání a profesním růstu učite-
lů, instruktorů, lektorů a trenérů působících v odborném a profesním 
vzdělávání 

CO, prOČ A JAk: 
Cílem TTnetu ČR je podpora a rozvoj odbornosti pedagogických pra-
covníků v odborném vzdělávání. Síť vytváří prostředí, které podporu-
je spolupráci partnerů v této oblasti na národní úrovni. Pracovníkům 
ve vzdělávání poskytuje možnost rozvoje prostřednictvím didaktic-
kých, metodických a pedagogických materiálů, které jsou využitelné 
v odborném vzdělávání ve školách a dalším profesním vzdělávání 
dospělých. O spolupráci mohou požádat ti, kteří připravují učitele od-
borných předmětů, praxe a výcviku, instruktory a lektory pro pedago-
gickou a andragogickou práci. Dále mohou síť využívat profesionálové, 
které spojuje zájem o rozvoj odborného vzdělávání (manažeři vzdě-
lávání, výzkumní pracovníci, politici a úředníci, novináři), nebo také 
široká veřejnost. 

kONTAkT NA TTNET V Čr

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení 
a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 
příspěvková organizace MŠMT

Adresa Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10

Telefon (centrála) +420 274 022 111

E-mail (centrála) sekretariat@nuv.cz

mailto:info%40dzs.cz?subject=
http://www.nuv.cz/p/ttnet
mailto:sekretariat%40nuv.cz?subject=
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EUryDICE
Informační síť zaměřená na vzdělávání 
v rámci Evropy
www.ec.europa.eu/eurydice

www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-a-
systemy-vzdelavani-eurydice/

UrČENO prO: 
politiky, řídící pracovníky a všechny, kdo působí v oblasti vzdělávání 

CO, prOČ A JAk: 
Vzdělávací systémy, stejně jako samotná vzdělávací politika evrop-
ských zemí, nejsou neproniknutelným rébusem – díky informacím, 
které soustředí a šíří síť Eurydice. Mezi její zásadní výstupy patří  
on-line dostupné informace o evropských vzdělávacích systémech, 
tzv. Countries. Síť národních informačních oddělení funguje v jed-
notlivých zemích EU, ale i v dalších 10 zemích mimo EU. Národní 
oddělení sbírají údaje, podílejí se na jejich vyhodnocování a starají se 
o to, aby se informační výstupy dostaly k cílovým skupinám v dané 
zemi. Činnost a spolupráci všech pak koordinuje evropská centrála, 
fungující v rámci Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audio-
vizuální oblast se sídlem v Bruselu. 

DALšÍ AkTIVITy: 
Kromě údajů o evropských vzdělávacích systémech Countries publi-
kuje síť Eurydice dílčí či tematicky podrobněji zaměřené studie a vý-
stupy z ediční řady Klíčové údaje a další srovnávací údaje a schémata.  
Eurydice pak úzce spolupracuje s několika evropskými a mezinárod-
ními organizacemi. 

Příklad »  Romana / 44 let, úřednice na MŠMT

„Údaje, které poskytuje Eurydice, mají pro mou práci zásadní 
význam. Při diskuzích o učebních osnovách se mi hodí jak vytříděné 
výsledky výzkumů, tak strategické analýzy vypracované se zřetelem 
k budoucímu vývoji vzdělávání v Evropě. Například když jsme se 
zabývali vzděláváním žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, 
hrála srovnávací data z ostatních zemí EU a Skandinávie, poskytnutá 
Eurydicí, významnou roli. Prostřednictvím této sítě se také dozvídám 
o současných trendech vývoje ve vzdělávání a mohu z nich vycházet 
při tvorbě dalších návrhů.“

kONTAkT NA EUryDICE V Čr

Dům zahraniční spolupráce

Adresa Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

Telefon +420 221 850 100

E-mail eurydice@dzs.cz

http://www.ec.europa.eu/eurydice
http://www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-a-systemy-vzdelavani-eurydice/
http://www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-a-systemy-vzdelavani-eurydice/
http://europa.eu/about-eu/agencies/executive_agencies/eacea/index_cs.htm
http://europa.eu/about-eu/agencies/executive_agencies/eacea/index_cs.htm
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php?title=Countries 
mailto:eurydice%40dzs.cz?subject=
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rEfErNET
Informační síť pro rozvoj  
odborného vzdělávání a přípravy
www.refernet.cz

UrČENO prO:
tvůrce evropských i národních politik, odborných institucí a experty 
v oblasti školství, odbornou veřejnost

CO, prOČ A JAk:
Efektivní rozvoj lidských zdrojů, celoživotní vzdělávání, předvídání kva-
lifikačních potřeb trhu a podpora odborného vzdělávání a zaměstna-
nosti – to jsou témata, která jsou a budou aktuální napříč Evropou. 
K tomu, aby výměna informací a spolupráce v této důležité oblasti 
byla pružná a neustále se rozvíjela, slouží právě ReferNet. ReferNet 
vytváří odborné zprávy a studie a je jedním z klíčových nástrojů Ev-
ropské komise pro monitorování vývoje těchto oblastí v jednotlivých 
zemích EU.
Síť byla zřízena Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělá-
vání a skládá se z národních konsorcií, která jsou tvořena institucemi 
aktivními v oblasti odborného vzdělávání, jež vede národní koordiná-
tor. V České republice má národní konsorcium 21 členů a na pozici 
národního koordinátora se po dvou letech střídá Národní vzdělávací 
fond a Národní ústav pro vzdělávání.

DALšÍ AkTIVITy: 
Kromě odborných zpráv a studií ReferNet vydává také kratší zpra-
vodajské články či sdílí informace o konferencích a seminářích apod.

Příklad »  Tomáš / 46 let, zaměstnanec Evropské komise 

„Díky podrobným informacím, které mapují pokrok dosažený 
v jednotlivých členských zemích EU v oblasti politiky odborného 
vzdělávání, máme poměrně jasnou představu o tom, jak si země 
vedou třeba při plnění pěti střednědobých cílů definovaných 
v komuniké z Rigy v roce 2015. Informace jsou pro nás cenné mimo 
jiné i proto, že jsou původní a ověřené. Umožňují nám dobře mapovat 
dosažený pokrok a udělat si konkrétní představu pro naše další 
rozhodování. 
ReferNet vytváří zprávy a studie o odborném vzdělávání, které jsou 
srovnatelné napříč zeměmi EU a slouží jako zdroj informací také  
pro politické činitele na národní úrovni.“

kONTAkT NA rEfErNET V Čr

Národní vzdělávací fond, o.p.s. (NVF) 

Adresa Opletalova 25, 110 00 Praha 1

Telefon (centrála) +420 224 500 500/511

E-mail (centrála) mail@nvf.cz

Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) 

Adresa Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10 

Telefon (centrála) +420 274 022 111

E-mail (centrála) sekretariat@nuv.cz

http://www.refernet.cz
http://europa.eu/about-eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/cedefop/index_cs.htm
http://europa.eu/about-eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/cedefop/index_cs.htm
http://www.nvf.cz
http://www.nvf.cz
http://www.nuv.cz
mailto:mail%40nvf.cz?subject=
mailto:sekretariat%40nuv.cz?subject=
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ECSA
Vědecká síť pro studium  
evropské integrace 
www.caes.upol.cz

UrČENO prO: 
pracovníky univerzity, vědecké či výzkumné instituce nebo jiné veřejné 
či soukromé instituce zabývající se problematikou evropské integrace

CO, prOČ A JAk: 
Síť působí v ČR prostřednictvím České asociace pro evropská studia. 
Jedná se o vědeckou společnost, která sdružuje akademické pracovníky, 
studenty a také univerzity, popř. další instituce zapojené do studia růz-
ných oborů evropské integrace. K nejčastějším patří právo, ekonomie, 
politologie, vnější vztahy, sociální politika a historie. Asociace podporuje 
vyučování a výzkum evropských záležitostí, koordinuje spolupráci mezi 
jednotlivými českými akademickými a výzkumnými pracovníky, institu-
cemi a univerzitami zapojenými do studií oborů týkajících se Evropské 
unie a jejich partnery v evropských zemích. Vědecká síť v ČR je součástí  
ECSA – World, celosvětové sítě 60 národních a regionálních asociací s ob-
dobným zaměřením podporované Evropskou komisí.

DALšÍ AkTIVITy: 
Prostřednictvím publikací, jako je časopis European Studies – The 
review of European Law, Economics and politics, popularizuje 
znalosti i úvahy o evropské integraci.  

kONTAkT NA ECSA V Čr

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra mezinárodního a evropského práva

Adresa Tř. 17. listopadu 8, 771 11 Olomouc

Telefon (centrála) +420 585 637 509

E-mail (centrála) dekanat.pf@upol.cz 

krEATIVNÍ EVrOpA
Program podpory  
kulturních a kreativních odvětví, 
evropské kinematografie  
a audiovizuálního průmyslu
www.kreativnievropa.cz

CELkOVÝ rOzpOČET NA ObDObÍ 2014–2020: 1,462 mld. EUr*
*Na dílčí program MEDIA připadá 56 % (818 720 eur), na dílčí program Kultura 
31 % (453 220 eur) a na mezioborovou část 13 % (190 060 eur).

UrČENO prO: 
společnosti nebo organizace, jejichž projekt splní kritéria stanovená 
pro přidělení podpory v rámci pravidelně vypisovaných výzev. Soutěží 
se napříč členskými zeměmi.

http://www.caes.upol.cz
http://www.ecsaworld.eu
http://caes.upol.cz/european-studies/
http://caes.upol.cz/european-studies/
mailto:dekanat.pf%40upol.cz?subject=
http://www.kreativnievropa.cz
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CO, prOČ A JAk: 
Program zajišťuje prostřednictvím svých dílčích os – Kultura, MEDIA 
a mezioborová část – podporu kulturních a kreativních odvětví. Dále 
podněcuje zájem o nadnárodní spolupráci a realizaci přínosných pro-
jektů, konkrétně v oblasti: scénického a výtvarného umění, nakladatel-
ství a literatury, filmu, televize, hudby, mezioborového umění, kultur-
ního dědictví a videoher. Jedním z cílů Kreativní Evropy je maximální 
synergie mezi různými sektory a z ní vyplývající zvýšení účinnosti po-
skytované podpory. Projekt Evropské hlavní město kultury nebo inicia-
tiva označení „Evropské dědictví“ oslovují i širokou veřejnost. Součástí 
komunitárního programu Kreativní Evropa je udělení cen pro umělce 
z různých oborů, titulu Evropské hlavní město kultury nebo označe-
ní „Evropské dědictví“. Jen v roce 2015 bylo podpořeno z programu 
Kreativní Evropa Kultura 11 projektů či aktivit, kde byl žadatel nebo 
partner z České republiky, celkovou částkou přesahující 6,4 milionu 
eur. A v rámci osy MEDIA to bylo celkem 102 projektů nebo aktivit 
za více než 2,4 milionu eur. Byly například podpořeny snímky Protektor 
(2009, 6 Českých lvů) či René (2008, Cena Evropské filmové akade-
mie za nejlepší dokument). Finančně program MEDIA přispívá např. 
i na ZLíN FILM FESTIVAL nebo na cenu pro mladé talentované herce, 
kterou v minulosti získali např. Pavel Liška či Aňa Geislerová.

Příklad »  Jiří / 38 let, konceptuální umělec 

„Na programu Kreativní Evropa velmi oceňuji především možnost 
zapojení do projektů, které nabízejí krátkodobé umělecké rezidenční 
pobyty. Intenzivní týden nebo dva v mezinárodním tvůrčím prostředí 
moji tvorbu vždy posune novým směrem a dodá mi spoustu 
motivace i energie. Větší projekty, jako například Plzeň – Evropské 
hlavní město kultury, které nabízejí řadu výjimečných výstav, 
koncertů a dalších akcí, pak považuji za velmi významné. Kultivují 
celou společnost a obohacují evropské kulturní dění.“

kONTAkTy NA prOgrAM krEATIVNÍ EVrOpA V Čr

Národní filmový archiv 

Adresa Národní 28, 110 00 Praha 1 

Telefon +420 221 105 209, +420 221 105 210

E-mail info@kreativnievropa.cz 

Kancelář Kreativní Evropa – MEDIA

Adresa Národní 28, 110 00 Praha 1

Telefon +420 221 105 209, +420 221 105 210

E-mail media@kreativnievropa.cz

Kancelář Kreativní Evropa – Kultura 

Adresa Celetná 17, 110 00 Praha 1

Telefon +420 224 809 118, 119, 134

E-mail kultura@kreativnievropa.cz

Sekce pro kulturní dědictví
c/o Národní památkový ústav, ústřední pracoviště

Adresa Valdštejnské nám. 3/162, 118 01 Praha 

Telefon +420 257 010 140 

E-mail kreativnievropa@npu.cz 

http://www.programculture.cz
http://www.mediadeskcz.eu
mailto:info%40kreativnievropa.cz?subject=
mailto:media%40kreativnievropa.cz?subject=
mailto:kultura%40kreativnievropa.cz?subject=
mailto:kreativnievropa%40npu.cz?subject=
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VAšE EVrOpA
Portál s radami o pobytu,  
pohybu, práci a podnikání v EU
www.ec.europa.eu/youreurope/

www.europa.eu/youreurope/citizens/index_cs.htm

UrČENO prO: občany, firmy 

CO, prOČ A JAk: 
Portál Vaše Evropa poskytuje občanům i firmám informace o pobytu, 
pohybu, práci a podnikání v Evropské unii. Má za cíl zvýšit informo-
vanost občanů o jejich právech a dát jim praktické tipy na možnosti, 
které se jim v EU nabízejí, a to v oblastech cestování, práce, vzdělá-
vání, zdraví, nakupování, podmínek pro rodiny ad. Firmy zde naleznou 
průvodce podnikáním v Evropě, který je provede od počátečních kroků 
nezbytných k založení podniku v EU přes informace o účetnictví, da-
ních, zaměstnávání, prodeji zboží až třeba k přehledu o tom, jak od-
povědně podnikat s ohledem na životní prostředí a udržitelný rozvoj. 
V případě potřeby dalších informací nebo pomoci s řešením nějakého 
problému je k dispozici bezplatné právní poradenství o evropských 
právech Vaše Evropa – poradenství.

DOTAzy V Čr VyŘIzUJE SÍŤ EUrOpE DIrECT

téměř ve všech krajích ČR,
nejbližší středisko naleznete na www.europedirect.cz

Telefon (bezplatná linka) 00 800 6 7 8 9 10 11

On-line formulář https://europa.eu/european-union/
contact/write-to-us_cs

EASI 
Program pro zaměstnanost  
a sociální politiku 
www.ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=1081&langId=cs

CELkOVÝ rOzpOČET NA ObDObÍ 2014–2020: 1 mld. EUr

UrČENO prO: 
národní, regionální a místní orgány, organizace poskytující služby za-
městnanosti, sociální partnery (odbory apod.), nevládní organizace, 
vysokoškolské a výzkumné ústavy, úřady práce, národní statistické 
úřady, bankovní zprostředkovatele, zaměstnavatele, uchazeče o za-
městnání. Jako partneři se mohou v rámci některých výzev do projek-
tů zapojit také SME.

http://www.ec.europa.eu/youreurope/
http://www.europa.eu/youreurope/citizens/index_cs.htm
http://europa.eu/youreurope/advice/index_cs.htm
http://www.europedirect.cz
https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_cs
https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_cs
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=cs
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=cs
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CO, prOČ A JAk:  
Cílem programu je prosazovat vysokou úroveň kvalitní a udržitelné 
zaměstnanosti, zaručovat odpovídající a důstojnou sociální ochranu, 
bojovat proti sociálnímu vyloučení a proti chudobě a zlepšovat pra-
covní podmínky. EaSI sdružuje tři osy programu: PROGRESS, EURES 
a nástroj Mikrofinancování a sociální podnikání. Osa prOgrESS je 
určena všem veřejným nebo soukromým subjektům, nevládním or-
ganizacím, úřadům a dalším institucím k boji proti nezaměstnanosti 
mladých lidí, zlepšování pracovních podmínek nebo sociální ochranu 
a snižování prevence chudoby v dané zemi. Z celkového rozpočtu 
EaSI je na tuto osu vyčleněno 61 %. V rámci osy EUrES (str. 35) jsou 
podporovány mnohojazyčné internetové nástroje pro sdílení a hledání 
pracovních příležitostí, podpora programů mobility, podpora přeshra-
ničních partnerství, výměna zkušeností a vzájemné učení. Z celkového 
rozpočtu EaSI je na tuto osu vyčleněno 18 %. Osa Mikrofinancování 
a sociální podnikání (na niž je vyčleněno 21 % celkového rozpočtu) 
podporuje prostřednictvím národních bankovních poskytovatelů pří-
stup k mikrofinancování a jeho dostupnost pro skupiny ohrožených 
osob, které chtějí zahájit či rozvinout své podnikání. Dále je určena pro 
mikropodniky a pro sociální podniky.

kONTAkT prO ObECNé DOTAzy V Čr

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 
Odbor EU a mezinárodní spolupráce

Telefon (sekretariát) +420 221 922 300

E-mail (centrála) posta@mpsv.cz 

EU
rE

S

EUrES
Evropské služby zaměstnanosti
www.eures.cz

www.eures.europa.eu

UrČENO prO: 
všechny, kteří chtějí využít práva volného pohybu osob v rámci Evropy 

CO, prOČ A JAk: 
EURES poskytuje své služby jak zájemcům o práci, tak zaměstnava-
telům – jednak prostřednictvím databáze volných pracovních míst, 
která je přístupná na Evropském portále pracovní mobility. Dále pak 
osobně, prostřednictvím poradců a kontaktních pracovníků, kteří pů-
sobí na krajských pobočkách a kontaktních pracovištích Úřadu práce 
ČR. Doplňující informace spojené s životními a pracovními podmínkami 
v dané zemi naleznou zájemci v databázi životních a pracovních pod-
mínek v členských státech sítě. Kromě 28 členských států EU a EHP 
k nim patří Island, Lichtenštejnsko a Norsko, a prostřednictvím bilate-
rálních smluv také Švýcarsko. V celé Evropě působí přes tisíc EURES 
poradců. Služby sítě EURES ČR jsou poskytovány zdarma v rámci slu-
žeb Úřadu práce ČR. 
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu, 
resp. Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České 
republiky.

Samostatnou kategorií jsou výzkumní pracovníci, kterým pomáhá vy-
hledat pracovní příležitosti nebo získat informace o životě v jiné ev-
ropské zemi síť EURAXESS (str. 46). 

mailto:posta%40mpsv.cz?subject=
http://www.eures.cz
http://www.eures.europa.eu
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Příklad » Aleš / 29, instruktor lyžování a snowboardingu 

„Poté, co jsem pracoval snad ve všech slušných lyžařských 
a snowboardových školách v Čechách, jsem cítil potřebu změny. 
Majitel jedné z nich mi poradil, ať vyzkouším služby EURES, neboť 
je sám úspěšně využíval k náboru instruktorů mluvících holandsky. 
Díky on-line životopisu, který jsem si na síti vytvořil, mě kontaktovalo 
několik lyžařských škol v alpských střediscích. S EURES poradci jsem 
probral životní podmínky v jednotlivých zemích a zimu strávil velmi 
úspěšně ve francouzských Alpách. V létě jsem pak česal pomeranče 
ve Španělsku pro tamější ovocnářskou firmu, kterou jsem také našel 
přes síť EURES."

kONTAkT NA EUrES V Čr

Úřad práce ČR – generální ředitelství

Adresa Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7

Telefon (centrála) +420 950 191 111

E-mail (centrála) posta@uradprace.cz

EUrOpASS
Informační a poradenské centrum  
pro pořízení dokumentů Europass
www.europass.cz

UrČENO prO: 
absolventy škol, uchazeče o práci, širokou veřejnost 

CO, prOČ A JAk:  
Národní centrum poskytuje zdarma poradenství související s dokumen-
ty Europassu, které tvoří životopis a motivační dopis, jazykový pas, do-
klad o mobilitě, dodatek k diplomu a dodatek k osvědčení. Dokumenty 
usnadňují profesní a studijní mobilitu občanů. Určeny jsou všem, kdo se 
chce uplatnit na evropském trhu práce nebo získat kvalifikaci v některé 
zemi EU. Dokumenty Europassu lze použít i při hledání práce a při dal-
ším studiu v ČR. Pořízení dokumentů Europassu je bezplatné.

Příklad » Kamila / 24 let, asistentka   

„Před časem jsem se rozhodla žít v Německu a po návštěvě úřadu 
práce zjistila, že vzhledem k odlišnému vzdělávacímu systému 
není jednoduché v jiné zemi vysvětlit, že i studium odborné školy 
může být zakončeno maturitou. Předložení Europassu – dodatku 
k osvědčení mi usnadnilo vysvětlování, jaké dosažené vzdělání mám 
a co všechno umím.“

kONTAkT NA NÁrODNÍ CENTrUM EUrOpASS V Čr

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení  
a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV)

Adresa Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10

Telefon (klientské centrum) +420 274 022 342

E-mail europass@nuv.cz 

mailto:posta%40uradprace.cz?subject=
http://www.europass.cz
mailto:europass%40nuv.cz?subject=
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EVrOpSkÝ rÁMEC 
kVALIfIkACÍ (EQf) 
Informační centrum pro EQF
www.eqf.cz

UrČENO prO: 
instituce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, sociální partnery, 
odborníky v oblasti vzdělávání a širokou veřejnost

CO, prOČ A JAk:  
Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework – 
EQF) je stupnice osmi úrovní, do kterých lze zařadit všechny kvalifi-
kace – od základních úrovní (Úroveň 1, základy vzdělání) po pokročilé  
(Úroveň 8, PhD.). Jedná se o jednotný rámec, který umožňuje srovna-
telnost kvalifikací napříč Evropou. Uchazeč o práci nebo další studium 
v zahraničí může pomocí údaje o EQF srozumitelně a rychle prezento-
vat úroveň své kvalifikace.
Koordinační centrum při Národním ústavu pro vzdělávání poskytuje 
jednotlivcům i zainteresovaným subjektům informace a pokyny, jak 
kvalifikace uvádět do vztahu s Evropským rámcem kvalifikací. EQF 
doplňuje a posiluje existující evropské nástroje mobility, jako jsou  
Europass, ECVET a ECTS. Údaj o úrovni EQF bude od 1. 10. 2017 (dle 
vyhlášky č. 3/2015 Sb.) povinný na všech absolventských vysvědče-
ních, výučních listech a diplomech o absolutoriu. Změna se týká zá-
kladních, středních, vyšších odborných škol a konzervatoří.

Příklad » Karel / 19 let, absolvent střední odborné školy

„Po maturitě jsem hledal práci v Německu. Oslovil jsem jednu 
bavorskou firmu a předložil jim vysvědčení. Zpočátku nerozuměli 
překladu vysvědčení ani typu školy, na které jsem studoval. Později 
jsem dokumenty doplnil o údaje EQF, uvedené na mém maturitním 
vysvědčení, a zaměstnavatel se rychle zorientoval v úrovni mého 
vzdělání a mých schopnostech a dovednostech.“

kONTAkT NA kOOrDINAČNÍ CENTrUM EQf

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení  
a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV)

Adresa Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10

Telefon (klientské centrum) +420 274 022 342

E-mail eqf@nuv.cz 

http://www.eqf.cz
http://www.europass.cz
http://www.nuv.cz/projekty/ecvet
http://ec.europa.eu/education/ects/ects_cs.htm
mailto:eqf%40nuv.cz?subject=
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CENTrUM 
EUrOgUIDANCE 
Síť pro podporu  
kariérového poradenství
www.euroguidance.cz

UrČENO prO: 
poradce v oblasti kariérového poradenství

CO, prOČ A JAk:  
Hlavním cílem evropských sítí je sladit různorodé přístupy k poraden-
ství v Evropě prostřednictvím výměny zkušeností v oblasti zavádě-
ní a realizace poradenství. České Centrum Euroguidance, působící 
při Domu zahraniční spolupráce, realizuje informační a certifikované 
vzdělávací aktivity pro poradce, zejména v oblasti kariérového pora-
denství, u nás i v zahraničí. Prostřednictvím svých webových stránek 
poskytuje prostor pro sdílení informací a zkušeností poradkyň a po-
radců na národní i mezinárodní úrovni. 

DALšÍ AkTIVITy:
Centrum také vydává odborné a periodické publikace a podílí se 
na aktualizaci internetového portálu vzdělávacích příležitostí a kva-
lifikací v Evropě. 

Příklad » Monika / 39 let, kariérová poradkyně, manažerka   

„Pracuji v občansky prospěšné společnosti, pořádající výukové 
semináře zaměřené na začínající podnikatele a kariérový rozvoj. 
V rámci naší činnosti jsme nabízeli například bezplatné vzdělávací 
aktivity ženám vracejícím se po rodičovské dovolené nebo po péči 
o závislého člena rodiny, dlouhodobě nezaměstnaným ženám 
a ženám starších 50 let. Zkušenosti ke své práci kariérové poradkyně 
čerpám často na seminářích pořádaných Centrem Euroguidance. 
Sleduji také články a studie z oboru, které zveřejňují a shromažďují 
na svých webových stránkách.“

kONTAkT NA EUrOgUIDANCE V Čr

Dům zahraniční spolupráce

Adresa Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

Telefon (centrála) +420 221 850 100

E-mail (centrála) euroguidance@dzs.cz 

http://www.euroguidance.cz
https://ec.europa.eu/ploteus/
https://ec.europa.eu/ploteus/
mailto:euroguidance%40dzs.cz?subject=
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freSsco
Expertní síť pro volný pohyb pracovníků 
a koordinaci sociálního zabezpečení
www.tress-network.org

UrČENO prO: 
pracovníky veřejné správy a správy sociálního zabezpečení, nevládní 
organizace, soudce, právníky, nezávislé experty 

CO, prOČ A JAk: 
Posláním sítě FreSsco je organizovat školení a budovat síť expertů 
zabývající se volným pohybem pracovních sil a koordinací systémů 
sociálního zabezpečení v členských státech EU. Cílem FreSsco je zvýšit 
povědomí a znalosti o nařízeních týkajících se volného pohybu a koor-
dinace sociálního zabezpečení a vytvoření silné sítě na národní úrovni. 
Síť FreSsco zahrnuje pracovníky veřejné správy a správy sociálního 
zabezpečení, nevládní organizace, soudce, právníky, stejně jako ne-
závislé experty, kteří přicházejí do styku s problémy implementace 
nařízení v oblasti volného pohybu pracovníků a koordinace sociálního 
zabezpečení. Síť zkoumá situaci, trendy a perspektivy týkající se volné-
ho pohybu a koordinace sociálního zabezpečení migrujících pracovníků 
v rámci EU a podává o výsledcích průběžné zprávy.

kONTAkT NA frESSCO

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze,  
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení

Adresa PF UK, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

Telefon (centrála) +420 221 005 111

E-mail (centrála) fressco@ugent.be

HOrIzONT 2020 
Rámcový program EU  
pro výzkum a inovace
www.h2020.cz

CELkOVÝ rOzpOČET NA ObDObÍ 2014–2020: téměř 80 mld. EUr

UrČENO prO: 
výzkumné pracovníky z akademické a průmyslové sféry, podniky, 
firmy, neziskové organizace, občanská sdružení a zájmové skupiny 
z různých oblastí 

CO, prOČ A JAk: 
Jedná se o největší a nejvýznamnější program financující na evropské 
úrovni vědu, výzkum a inovace v období let 2014–2020. Je realizo-
ván ve třech hlavních prioritách: Vynikající věda, Vedoucí postavení 
průmyslu a Společenské výzvy. Priorita Vynikající věda podporuje ex-
celentní výzkum a vytváří podmínky pro jeho provozování. Podporo-
vány jsou projekty hraničního výzkumu, vývoj nových a ambiciózních 
technologií, mobilita výzkumných pracovníků a špičkové infrastruktu-
ry. Cílem priority Vedoucí postavení průmyslu je zlepšení konku-
renceschopnosti evropského průmyslu, a to zejména prostřednictvím 
průlomových technologií a podpory financování výzkumu v průmys-
lu a malých a středních podnicích. V prioritě Společenské výzvy je 
podporován výzkum směřující k řešení zásadních otázek a problémů, 
s nimiž se potýkají evropské společnosti. Z rozpočtu programu jsou 
podporovány i tzv. horizontální aktivity. Projekty financované pro-
gramem budou dobíhat ještě několik let po roce 2020.

http://www.tress-network.org
mailto:fressco%40ugent.be?subject=
http://www.h2020.cz
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Příklad » Tomáš / 38 let, spoluzakladatel projektu Incomaker

„Od začátku jsme měli ambice uspět na mezinárodním trhu. 
Podpora EU z programu Horizont 2020 je pro nás samozřejmě 
skvělou zprávou, která do značné míry potvrzuje životaschopnost 
naší inovace a pomůže nám nyní při testování prakticky hotového 
produktu. Věříme, že naše inovace bude stejně zajímavá i pro 
investory. Chceme nabídnout nástroj, který firmám ušetří čas 
a zejména náklady. Software bude umět optimalizovat klasický 
e-mailing, PPC kampaně, marketing na sociálních sítích, bannerové 
reklamy, remarketing a mnoho dalšího.“

kONTAkT prO ObECNé INfO O prOgrAMU

Technologické centrum Akademie věd ČR

Adresa Ve Struhách 27, 160 00, Praha 6

Telefon (centrála) +420 234 006 100

E-mail (centrála) tc@tc.cz

NICEr
Národní informační centrum 
pro evropský výzkum
www.tc.cz • www.h2020.cz

UrČENO prO: 
výzkumné pracovníky z akademické a průmyslové sféry, podniky, firmy, ne-
ziskové organizace, občanská sdružení a zájmové skupiny z různých oblastí

CO, prOČ A JAk: 
NICER je oddělení Technologického centra AV ČR. Jedná se o respektované 
informační, konzultační a školicí pracoviště. Jeho náplní je podpora účas-
ti národních týmů v rámcových programech EU, zejména pak v programu 
Horizont 2020 (str. 43). NICER provozuje k tomuto programu specializované 
webové stránky, pořádá informační akce pro širokou veřejnost a školicí akce 
na základě přímé poptávky institucí. Dále poskytuje odborné konzultace všem 
zájemcům o zapojení do programů a řešitelům projektů, poradenství při za-
pojení do grantů Evropské výzkumné rady (ERC) a napomáhá při vyhledávání 
partnerů do řešitelských konsorcií. Činnost centra zastřešuje projekt CZERA 2  
(Česká republika v ERA 2) podporovaný MŠMT.

DALšÍ AkTIVITy:
Vydává informativní brožurky v edici VADEMECUM, zaměřené na růz-
ná témata rámcových programů, a časopis ECHO o evropském výzku-
mu, vývoji a inovacích. Tým NICER provádí a publikuje analýzy o účasti 
ČR v rámcových programech EU v mezinárodním srovnání. Více na ad-
rese: www.tc.cz, pod záložkou publikace.

kONTAkT NA NICEr V Čr

Technologické centrum Akademie věd ČR

Adresa Ve Struhách 27, 160 00 Praha 6

Telefon (centrála) +420 234 006 100

E-mail (centrála) tc@tc.cz

mailto:tc%40tc.cz?subject=
http://www.tc.cz
http://www.h2020.cz
http://www.tc.cz/cs/projekty
http://www.tc.cz
mailto:tc%40tc.cz?subject=
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EUrAXESS
Síť informačních center pro mobilitu 
výzkumných pracovníků 
www.euraxess.cz

UrČENO prO: 
stěhující se výzkumné pracovníky (a jejich rodiny)

CO, prOČ A JAk:  
EURAXESS přispívá k posílení Evropského výzkumného prostoru (ERA), 
který podporuje ambice Evropy stát se jednou z nejvyspělejších ekono-
mik na světě. Síť poskytuje bezplatnou a individuální pomoc výzkum-
níkům a jejich rodinám při stěhování do cizí země. Prostřednictvím 
stejnojmenného portálu a národních center pomáhá jak přijíždějícím, 
tak vyjíždějícím výzkumným pracovníkům. Informuje o pracovním 
i běžném životě, stejně jako o pracovních příležitostech a možnostech 
financování. Centra EURAXESS spolu s regionálními spolupracujícími 
místy vyhodnocují pobyty zahraničních výzkumníků, provádí publikační 
a propagační činnost a spolupracují s ministerstvy a dalšími instituce-
mi při zajišťování pobytů.

DALšÍ AkTIVITy: 
Na integraci zahraničních vědců a jejich rodin se EURAXESS podílí i ji-
nými způsoby – např. bezplatnými jazykovými kurzy českého jazyka či 
pořádáním společenských setkání a výletů po České republice.EU

rA
XE

SS

Příklad » Pjótr / 32 let, fyzik

„Do ČR jsem přišel před rokem jako doktorand na České vysoké 
učení technické v Praze a časem potřeboval změnit status studenta 
na vědeckého pracovníka. Jen díky EURAXESS jsem se dozvěděl 
o vědeckých vízech, a mohl tak v České republice zůstat a nadále 
působit jako pracovník oddělení funkčních materiálů FZÚ AV ČR.“

EU
rA

XE
SS

kONTAkT NA EUrAXESS V Čr

Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.

Adresa Vodičkova 40, 110 00 Praha 1

Telefon +420 221 403 850

E-mail (centrála) euraxess@ssc.cas.cz

http://www.euraxess.cz
http://www.evropskyvyzkum.cz/cs/o-era
mailto:euraxess%40ssc.cas.cz?subject=
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EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc
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EVrOpSké fONDy
Portál poskytující informace  
o evropských strukturálních  
a investičních fondech
www.dotaceeu.cz

UrČENO prO: 
všechny, kteří chtějí k realizaci svého projektu využít finance z evrop-
ských dotačních programů 

CO, prOČ A JAk:  
Evropské strukturální a investiční fondy jsou hlavním nástrojem evrop-
ské politiky hospodářské a sociální soudržnosti, která má za úkol zmír-
nit rozdíly v životní a ekonomické úrovni mezi chudšími a bohatšími 
regiony EU. V rámci programovacího období na léta 2014–2020 jsou 
součástí tohoto jednotného rámce také fondy Společné zemědělské 
politiky (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) a Společné 
námořní a rybářské politiky (Evropský námořní a rybářský fond). 
V ČR koordinuje využívání evropských investičních a strukturálních 
fondů Ministerstvo pro místní rozvoj, které provozuje i příslušný portál 
poskytující komplexní a spolehlivé informace. Uživatelům nabízí pře-
hled o tom, co je to evropská politika soudržnosti, jakým způsobem se 
z fondů přerozdělují finance prostřednictvím tzv. operačních programů 
i jak a kde je tuto finanční podporu možné získat. 
Návštěvníkům stránek je k dispozici také on-line chat, kam mohou 
směřovat dotazy. Vedle toho veřejnosti slouží bezplatná infolinka Eu-
rofon – na telefonním čísle 800 200 200. 
Základní informace o projektech realizovaných v rámci politiky sou-
držnosti např. v blízkosti bydliště, pracoviště nebo kterémkoli místě ČR 
lze získat na portále www.mapaprojektu.cz.

Příklad »  Jana / 64, starostka obce 

„Naše obec vlastní chátrající kulturní památku, jejíž okolí nabízí 
krásnou přírodu. Podle nás má tedy potenciál být turisticky zajímavá. 
K tomu, abychom k nám přilákali více návštěvníků, jsme chtěli 
jednak opravit a zprovoznit zámek, jehož prodej se nedařil. Dále 
vybudovat lepší turistické okruhy a jejich značení a celkově zlepšit 
zázemí v samotné obci. Návštěva internetových stránek dotačních 
fondů EU nám poskytla základní informace o tom, jak formulovat 
naše projektové záměry. Instrukce na portálu nás pak nasměrovaly 
na konkrétní dotační program, do kterého spadal. Kladný výsledek 
povzbudil občany k samostatné aktivitě – založili si občanské 
sdružení na pořádání regionálních kulturních akcí v zámeckém 
parku. Jeho revitalizace je záležitost, kterou bychom chtěli opět 
spolufinancovat prostřednictvím dotací z EU.“

kONTAkT NA kOOrDINÁTOrA V Čr

Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor publicity EU

Adresa Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1

E-mail info@strukturalni-fondy.cz

Eurofon 800 200 200

http://www.dotaceeu.cz
http://www.mapaprojektu.cz
mailto:info%40strukturalni-fondy.cz?subject=
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Investiční plán
pro Evropu

EI
b

EVrOpSkÁ INVESTIČNÍ 
bANkA (EIb)
Kancelář Evropské investiční banky v ČR
www.eib.org/czech-republic

UrČENO prO: veřejné instituce a místní orgány, zprostředkovatelské 
banky, podnikatelská sdružení, firmy

CO, prOČ A JAk:
EIB je bankou EU, kterou vlastní členské státy a která se podílí na pl-
nění cílů EU. Prostřednictvím kanceláře banky, jejíž centrála sídlí v Lu-
cemburku, mají veřejné instituce i soukromé společnosti snadnější 
přístup k informacím o možnostech financování projektů v souladu 
s prioritami EU v jednotlivých členských zemích a také mimo Unii. 
Mohou zde rovněž získat informace o produktech banky. 
EIB spolupracuje na velkých projektech na úrovni státu a samosprávy, 
jejími důležitými partnery jsou např. kraje, kde pomáhá při zlepšování 
dopravní infrastruktury. EIB se také podílí na zlepšení přístupu k finan-
cování pro malé a střední podniky. 
V rámci Investičního plánu pro Evropu zajišťuje EIB společně s Ev-
ropskou komisí fungování Evropského fondu pro strategické investice 
(EFSI), který má do reálné ekonomiky přinést dodatečné investice (ze-
jména strategické projekty a podpora malých a středních firem). 
Cílem banky je snížit rozdíly v regionálním rozvoji, posílit hospodářskou 
konkurenceschopnost a zvýšit životní úroveň občanů. EIB má svoji kan-
celář ve většině členských zemích EU a v dalších 19 státech mimo EU. 

kONTAkT NA kANCELÁŘ bANky V Čr

Evropská investiční banka – kancelář

Adresa Klimentská 46, 110 02 Praha 1

Telefon +420 222 191 179

E-mail prague@eib.org
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INVESTIČNÍ pLÁN  
prO EVrOpU
Evropský fond pro strategické investice 
www.ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-
and-investment/investment-plan_en

www.eib.org/efsi/

UrČENO prO:
veřejné instituce a místní orgány, podnikatelská sdružení, firmy, zpro-
středkovatelské banky, fondy soukromého a rizikového kapitálu

CO, prOČ A JAk: EIB a EK zajišťují fungování Evropského fondu 
pro strategické investice (EfSI). Díky zárukám EFSI se EIB podílí 
na financování infrastrukturních projektů a investičních platforem, 
které lze kombinovat s evropskými dotacemi.
Díky EFSI a dohodám skupiny EIB s ČMRZB, komerčními bankami či 
fondy rizikového kapitálu mohou malé a střední podniky získat zvý-
hodněné úvěry nebo kapitálový vklad.
Evropský portál investičních projektů (EIpp) umožňuje zveřejnit 
investiční záměry a finančním investorům najít investiční příležitosti.
Evropské centrum pro investiční poradenství (EIAH) poskytuje 
navrhovatelům projektů poradenské služby (pro veřejný sektor zdarma).

kONTAkT prO DOTAzy V Čr

Evropská investiční banka – kancelář (viz. str. 50)

Zastoupení Evropské komise v ČR

Adresa Jungmannova 24, 111 21 Praha 1

Telefon +420 224 312 835

http://www.eib.org/czech-republic
mailto:prague%40eib.org?subject=
http://www.ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
http://www.ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
http://www.eib.org/efsi/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/financial-instruments/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/financial-instruments/
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/en/index.html
http://www.eib.org/eiah/
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Nástroj pro
propojení Evropy
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kONTAkT prO ObECNé DOTAzy V Čr

Ministerstvo dopravy ČR – Odbor fondů EU
Oddělení metodik, koordinace a evaluace programů

Adresa nábř. Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1

Telefon (centrála) +420 225 131 111

E-mail (centrála) info@opd.cz
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gALILEO
Program pro evropský satelitní 
navigační systém

www.gsa.europa.eu/galileo/why-galileo

www.czechspaceportal.cz/3-sekce/narodni-
kontaktni-bod-galileo/

CELkOVÝ rOzpOČET NA ObDObÍ 2014–2020: 7 mld. EUr

UrČENO prO: 
občany, firmy, členské státy EU a ESA

CO, prOČ A JAk: 
Satelitní navigační systém Galileo je plánovaný evropský autonom-
ní globální lokalizační systém EU. Za řízení programu je odpovědná 
Evropská komise a výkonným orgánem je unijní agentura GSA spolu-
pracující s Evropskou vesmírnou agenturou (ESA). Vedle dosažení plně 
funkčního systému Galileo patří k cílům agentury GSA řízení programu 
EGNOS (Evropská služba pro pokrytí geostacionární navigací) po jeho 
plném zprovoznění. Klíčovým cílem GSA je, aby Galileo a EGNOS byly 
nejen plně fungujícími systémy, ale také předními globálními družico-
vými navigačními systémy pro civilní použití. 
Agentura GSA nevyhlašuje výzvy k podávání návrhů projektů, ale 
výzvy k veřejným zakázkám. Ty se kromě informačních technologií 
týkají zaváděcí fáze programu Galileo, včetně jeho řízení a dohledu, 
a činnosti související s provozem systému EGNOS. Od roku 2012 sídlí 
agentura GSA v Praze.  

kONTAkT NA gSA V Čr

Agentura GSA v Praze

Adresa Janovského 438/2, 170 00 Praha 7-Holešovice

Telefon (centrála) +420 234 766 000

NÁSTrOJ prO 
prOpOJENÍ EVrOpy
Investice do obnovy a výstavby 
infrastruktury v Evropě
www.ec.europa.eu/inea/en/connecting-
europe-facility

CELkOVÝ rOzpOČET NA ObDObÍ 2014–2020: 33,25 mld. EUr

UrČENO prO: členské státy, mezinárodní organizace a podniky 

CO, prOČ A JAk: 
Pro skutečně integrovaný jednotný trh je nezbytné posílit investi-
ce do obnovy a výstavby infrastruktury. Přestože regulační integrace 
v rámci EU postupuje vpřed a trhy jsou stále více integrované, pokul-
hává přeshraniční fyzické propojení. Stále jsou místa, kde spojení chybí. 
A proto vznikl program Nástroj pro propojení Evropy – CEF (Connecting  
Europe Facility), díky němuž jsou podporovány strategické projekty 
v oblasti dopravní, energetické a telekomunikační infrastruktury. CEF 
umožňuje realizaci řady důležitých projektů v jednotlivých státech. Jed-
ním z cílů programu je, aby ekonomika Evropy byla ekologičtější, dalším 
je také rozšíření vysokorychlostního širokopásmového internetové při-
pojení do domácností a snazší využívání energie z obnovitelných zdrojů. 

mailto:info%40opd.cz?subject=
http://www.gsa.europa.eu/galileo/why-galileo
http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/narodni-kontaktni-bod-galileo/
http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/narodni-kontaktni-bod-galileo/
http://www.ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
http://www.ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
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ENTErprISE  
EUrOpE NETwOrk
Poradenská síť pro podnikatele
www.een.cz

UrČENO prO: 
malé a střední podniky 

CO, prOČ A JAk: 
Síť je užitečným pomocníkem při vstupu na zahraniční trhy, v rozvoji 
inovací a zvyšování konkurenceschopnosti na mezinárodní úrovni. Po-
skytuje odborné služby zaměřené na podporu a zvyšování konkuren-
ceschopnosti především malých a středních podniků. 
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Aktivity Enterprise Europe Network zahrnují odborné poradenství pro 
podnikatele a informace o jednotném evropském trhu, asistenci při 
mezinárodním technologickém transferu, podporu při vyhledávání 
zahraničních obchodních kontaktů či projektových partnerů pro mezi-
národní spolupráci ve výzkumu a vývoji. Nabízí konzultace k ochraně 
duševního vlastnictví. Enterprise Europe Network působí ve více jak 60 
zemích světa a zahrnuje více než 600 zahraničních spolupracujících 
organizací. V České republice je zastoupena konsorciem šesti partnerů 
koordinovaných Technologickým centrem AV ČR. 

Příklad » Libor, 42 let, podnikatel  

„Uvažoval jsem o dalším rozšíření odběratelů kávy, kterou dovážím 
z Etiopie. Kontaktoval jsem nejprve odborníky sítě EEN a ti mi 
doporučili, abych zveřejnil obchodní profil své firmy v databázi 
nabídek a poptávek sítě. Na základě záznamu vloženého 
do databáze jsem obdržel několik nabídek na obchodní spolupráci, 
jejichž konkrétním výstupem bylo uzavření smlouvy o dodávkách 
kávy s estonským dodavatelem.“

kONTAkT NA ENTErprISE EUrOpE NETwOrk V Čr

Technologické centrum Akademie věd ČR

Adresa Ve Struhách 27, 160 00 Praha 6

Telefon (centrála) +420 234 006 100

E-mail (centrála) info.een@tc.cz

http://www.een.cz
mailto:info.een%40tc.cz?subject=
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EUrEkA 
Program evropské spolupráce  
v oblasti aplikovaného a průmyslového 
výzkumu a vývoje 
www.eurekanetwork.org

www.evropskyvyzkum.cz/cs/cr-a-era/
narodni-programy-podpory/eureka-cz

CELkOVÝ rOzpOČET NA ObDObÍ 2014–2020: 74 mld. EUr

UrČENO prO:
průmyslové podniky, výzkumné ústavy, vysoké školy 

CO, prOČ A JAk: 
Cílem programu je podporovat nadnárodní spolupráci mezi průmys-
lovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami, a vytvářet 
tak podmínky pro růst výkonnosti a konkurenceschopnosti evropské-
ho průmyslu a rozvoje jeho společné infrastruktury. Projekty EUREKy 
mají výhradně civilní charakter a jsou zaměřeny na oblast soukro-
mého i veřejného sektoru. Jejich výstupem musí být nové, inovované 
špičkové výrobky, technologie či progresivní služby, schopné prosadit 
se na světovém trhu. 

Program EUREKA nestanovuje předem tematická zadání, necentrali-
zuje financování ani výběr projektů. Řídí se zásadou, že návrhy a ini-
ciativa musí vycházet zdola od jednotlivých průmyslových podniků 
a firem, výzkumných ústavů a vysokých škol, které mají o spoluprá-
ci bezprostřední zájem. Rámcově jsou projekty směřovány do těch-
to oblastí: informační technologie, nové materiály, životní prostředí, 
biotechnologie a medicínské technologie, robotika a automatizace, 
komunikační technologie, energetika, doprava, lasery. V současné 
době sdružuje EUREKA 37 států, a řádným členem je rovněž Komise 
Evropské unie.

kONTAkTy prO DOTAzy V Čr

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Odbor mezinárodních vztahů

Adresa Karmelitská 5, 118 12 Praha 1

Telefon +420 234 811 111

E-mail posta@msmt.cz

Technologické centrum Akademie věd ČR

Adresa Ve Struhách 27, 160 00 Praha 6

Telefon (centrála) +420 234 006 100

E-mail (centrála) info@een.cz

http://www.eurekanetwork.org
http://www.evropskyvyzkum.cz/cs/cr-a-era/narodni-programy-podpory/eureka-cz
http://www.evropskyvyzkum.cz/cs/cr-a-era/narodni-programy-podpory/eureka-cz
mailto:posta%40msmt.cz?subject=
mailto:info%40een.cz?subject=
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COSME

COSME
Program pro konkurenceschopnost 
podniků a malých a středních podniků
www.ec.europa.eu/growth/smes/cosme/

CELkOVÝ rOzpOČET NA ObDObÍ 2014–2020: 2,3 mld. EUr

UrČENO prO: 
malé a střední podniky 

CO, prOČ A JAk: 
Program nabízí malým a středním firmám (vytvářejí 85 % veškerých 
nových pracovních příležitostí) především prostředky na finanční záru-
ky a protizáruky u bank nebo u záručních a leasingových společností.  

CO
SM

E

CO
SM

E

Jeho smyslem je, aby tyto finanční instituce poskytly malým a střed-
ním podnikům úvěry a finanční leasing, na které by za normálních 
okolností tyto podniky nedosáhly. COSME nabízí možnost získání úvě-
rových garancí nebo přímo investic formou private equity a rizikového 
a rozvojového kapitálu. Dalšími cíli programu jsou podpora internacio- 
nalizace a přístupu na trhy, vytváření prostředí podporujícího konku-
renceschopnost a zlepšování podnikatelské kultury.

pODpOrA prO TyTO ObLASTI:
• usnadnění přístupu k financování;
• podpora internacionalizace a přístupu na trhy;
• vytváření prostředí podporujícího konkurenceschopnost;
• zlepšování podnikatelské kultury.

kONTAkTy prO DOTAzy V Čr

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Oddělení ochranných opatření obchodu

Adresa Politických vězňů 20, 110 10 Praha 1

Telefon (sekretariát) +420 224 851 111

E-mail (centrála) posta@mpo.cz  

Technologické centrum Akademie věd ČR

Adresa Ve Struhách 27, 160 00 Praha 6

Telefon (centrála) +420 234 006 100

E-mail (centrála) tc@tc.cz

http://www.ec.europa.eu/growth/smes/cosme/
mailto:posta%40mpo.cz?subject=
mailto:tc%40tc.cz?subject=
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Customs 2020 Fiscalis 2020

CU
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CUSTOMS 2020 
Program na podporu spolupráce celních 
úřadů členských zemí EU 
www.ec.europa.eu/taxation_customs/
customs/cooperation_programmes/
customs2020/index_en.htm

CELkOVÝ rOzpOČET NA ObDObÍ 2014–2020: 522,9 mil. EUr

UrČENO prO: orgány členských a kandidujících zemí do EU

CO, prOČ A JAk: 
Tento program je zaměřen na podporu a rozvoj činnosti celních správ 
EU, s cílem průběžně zavádět do praxe jednotné metody odpovídající 
novým trendům v celní oblasti. Umožňuje navázání kontaktů, společné 
akce a školení úředníků a podporuje investice do IT technologií, pře-
devším pro lepší výměnu informací mezi jednotlivými celními správami. 
Jinou možností vzdělávání pro příslušníky bezpečnostních složek je 
výměnný program CEpOL, který zabezpečuje stejnojmenná agen-
tura. Jedná se o evropskou agenturu pro vzdělávání a výcvik složek 
vymáhajících právo (policie, celní správa aj.), která úzce spolupracuje 
s organizacemi EUROPOL, FRONTEX a EUROJUST.

kONTAkT prO ObECNé DOTAzy V Čr

Generální ředitelství cel ČR, oddělení vztahů k veřejnosti

Adresa Budějovická 7, 140 00 Praha 4

Telefon (centrála) +420 261 331 931

E-mail (centrála) media@cs.mfcr.cz 

fISCALIS 2020
Program na podporu spolupráce 
daňových úřadů 
www.ec.europa.eu/taxation_customs/
taxation/tax_cooperation/fiscalis_
programme/fiscalis_2020/index_en.htm

CELkOVÝ rOzpOČET NA ObDObÍ 2014–2020: 223,3 mil. EUr

UrČENO prO: 
orgány členských a kandidujících zemí do EU

CO, prOČ A JAk: 
Umožňuje navázání kontaktů, společné akce a školení úředníků nebo 
získání finanční podpory do IT technologií, především pro lepší výmě-
nu informací mezi jednotlivými daňovými správami. Podporuje akce 
a systémy, které vedou ke snížení negativních jevů, jako jsou daňové 
podvody, narušování hospodářské soutěže, administrativní zátěž pro 
daňové správy a podniky atd.

kONTAkT prO ObECNé DOTAzy V Čr

Generální finanční ředitelství

Adresa Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 

Telefon +420 296 852 222

E-mail fiscalis@fs.mfcr.cz

fI
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http://www.ec.europa.eu/taxation_customs/customs/cooperation_programmes/customs2020/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/taxation_customs/customs/cooperation_programmes/customs2020/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/taxation_customs/customs/cooperation_programmes/customs2020/index_en.htm
http://www.cepol.europa.eu
https://www.europol.europa.eu/
http://europa.eu/about-eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/frontex/index_cs.htm
http://www.eurojust.europa.eu/Pages/languages/cs.aspx
mailto:media%40cs.mfcr.cz?subject=
http://www.ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/fiscalis_2020/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/fiscalis_2020/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/fiscalis_2020/index_en.htm
mailto:fiscalis%40fs.mfcr.cz?subject=
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Evropa
pro občany

ESC
Síť Evropských spotřebitelských center
www.evropskyspotrebitel.cz

UrČENO prO: spotřebitele, státní úřady, média  

CO, prOČ A JAk:
Úkolem sítě ESC je pomáhat spotřebitelům plně a pohodlně užívat vý-
hod společného trhu Evropské unie. Nabízí proto informace a rady týkající 
se práv spotřebitelů při přeshraničním nakupování výrobků a využívání 
služeb a poskytuje bezplatnou asistenci při mimosoudním řešení sporů 
s podnikateli z jiných zemí Evropské unie, Norska a Islandu. Její pobočky 
ve 30 zemích spolupracují při řešení těchto případů a také organizují spo-
lečné projekty na podporu postavení spotřebitelů na jednotném trhu. Síť 
ESC se podílí na tvorbě evropské spotřebitelské legislativy, která význam-
ně ovlivňuje i české zákony související s právy spotřebitelů. V otázkách 
evropského spotřebitelského práva je česká kancelář k dispozici jiným 
státním úřadům a médiím. Činnost ESC ČR je financována Evropskou ko-
misí a Českou obchodní inspekcí, při níž centrum působí. 

Příklad » Petra / 45 let 

„Po příletu na Kostariku byl můj kufr zbaven ochranné fólie, měl 
rozbitý zámek i zip, chyběly kabát, kalhoty, kabelka, boty atd. 
S účtenkami jsem požadovala náhradu škody, včetně částky za nový 
kufr, ale německý dopravce vůbec nereagoval. Až díky síti ESC 
společnost vyplatila nejvyšší možnou náhradu škody, 1335,35 €.“
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kONTAkT NA ESC Čr

Evropské spotřebitelské centrum při České obchodní inspekci

Adresa Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Telefon +420 296 366 155

E-mail esc@coi.cz

ES
C

EVrOpA prO ObČANy
Program pro částečné financování 
mezinárodních projektů zaměřených 
na podporu aktivního evropského občanství
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

CELkOVÝ rOzpOČET NA ObDObÍ 2014–2020: 185,5 mil. EUr
UrČENO prO:
organizace občanské společnosti, spolky přeživších pamětníků, kultur-
ní a vzdělávací instituce, města a obce

CO, prOČ A JAk: 
Cílem programu je kromě rozvoje evropského občanství také zlepšení 
podmínek pro občanskou a demokratickou účast v EU. Podporovány jsou 
projekty a aktivity, které zvyšují povědomí občanů EU o společných dě-
jinách, paměti a hodnotách. Program přispívá k angažovanosti občanů 
při procesu tvorby politik EU, mezikulturního dialogu a dobrovolnictví. 
Jednou ze základních podmínek získání podpory je nadnárodnost podpo-
rovaných projektů, která může být vyjádřena volbou evropského tématu, 
charakterem organizátorů projektu či zaměřením na veřejnost z různých 
zemí. Evropa pro občany zaštiťuje také aktivity zaměřené na shromaž-
ďování a výměnu dobrých příkladů praxe, rozvíjení dovedností a školení.
Hlavním řídícím a administrativním orgánem programu je Výkonná 
agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA), v Čes-
ké republice lze dotazy směřovat na pracovníka Úřadu vlády ČR.

kONTAkT prO DOTAzy V Čr

Odbor informování o evropských záležitostech, Úřad vlády ČR

Adresa Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1

Telefon (centrála) +420 224 002 645, +420 725 755 503

E-mail (centrála) hamplova.katerina@vlada.cz

http://www.evropskyspotrebitel.cz
mailto:esc%40coi.cz?subject=
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
http://europa.eu/about-eu/agencies/executive_agencies/eacea/index_cs.htm
http://europa.eu/about-eu/agencies/executive_agencies/eacea/index_cs.htm
mailto:hamplova.katerina%40vlada.cz?subject=
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Spotřebitelé
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kONTAkT prO ObECNé DOTAzy V Čr

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR,  
Odbor technické harmonizace a spotřebitelské legislativy

Adresa Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Telefon (sekretariát) +420 224 851 111

E-mail (centrála) posta@mpo.cz

kONTAkT prO kONkréTNÍ A DÍLČÍ DOTAzy V ANgLIČTINě

CHAFEA – Výkonná agentura pro spotřebitele,  
zdraví, zemědělství a potraviny

Adresa DRB A3/042, L-2920 Luxemburg

Telefon (centrála) +352-4301-32015

E-mail (centrála) chafea@ec.europa.eu
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SpOTŘEbITELé
Program pro spotřebitele
www.ec.europa.eu/consumers/eu_consumer_
policy/financial-programme/index_en.htm

CELkOVÝ rOzpOČET NA ObDObÍ 2014–2020: 188,8 mil. EUr

UrČENO prO: 
státní orgány, nezávislé spotřebitelské organizace

CO, prOČ A JAk: 
Program je jedním z důležitých nástrojů pro posílení úrovně ochrany 
spotřebitelů v Evropě. Finančně podporuje spolupráci spotřebitelských 
organizací a vytváření jejich sítí ke společnému postupu proti nekalým 
obchodním praktikám v celé Evropské unii. Nezávislé spotřebitelské 
organizace díky němu zlepšují vzdělávání, informovanost a povědomí 
spotřebitelů o jejich právech, a to především v zemích, ve kterých není 
spotřebitelské sebevědomí ještě dostatečně rozvinuto. Další oblastí 
podpory je pak posílení ochrany spotřebitelů, lepší vymáhání práv 
a sjednávání nápravy a přizpůsobení spotřebitelského práva digitál-
nímu věku. Díky úzké spolupráci s Evropskou komisí poměrnou část 
programu spravuje také evropská agentura CHAFEA, zejména oblast 
zdraví, ochrany spotřebitelů a bezpečnost potravin. 

mailto:posta%40mpo.cz?subject=
mailto:chafea%40ec.europa.eu?subject=
http://www.ec.europa.eu/consumers/eu_consumer_policy/financial-programme/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/consumers/eu_consumer_policy/financial-programme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/chafea/
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Příklad » Kateřina / 65 let, důchodkyně 

„Před dvěma lety jsem byla během zahraniční dovolené na lékařské 
doporučení ošetřena v nemocnici na řeckém ostrově Kréta. Několik 
měsíců po návratu do ČR požádala zdravotní pojišťovna, u které 
jsem jako klientka v ČR vedena, příslušnou řeckou instituci o vydání 
formuláře E126, který by ověřil výši nákladů na lékařské ošetření, 
aby mi mohly být proplaceny. Ani přes četné urgence a opakované 
žádosti se mojí pojišťovně nedařilo formulář po více než rok a půl 
získat. Poté co jsem se obrátila na SOLVIT, mi byl formulář během 
sedmi dnů vydán. Náklady na ošetření ve výši téměř 1 300 € mi tak 
konečně mohly být proplaceny.“

kONTAkT NA SOLVIT V Čr

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Adresa Politických vězňů 20, 112 49 Praha 1

Telefon (centrála) +420 224 221 701

E-mail (centrála) solvit@mpo.cz

On-line formulář www.ec.europa.eu/solvit/index_cs.htm

SO
LV

IT

SO
LV

IT

SOLVIT
Síť pro řešení sporů  
s úřady členských států EU
www.mpo.cz/cz/eu-a-vnitrni-trh/solvit/

UrČENO prO: 
občany EU, podnikatele a podniky

CO, prOČ A JAk: 
SOLVIT je nástrojem pro neformální řešení sporů, které se týkají ne-
správné aplikace evropských právních předpisů a které vznikly mezi 
občanem nebo podnikatelem a správním orgánem členského státu 
EU. SOLVIT funguje ve všech členských státech EU, Norsku, Lichten-
štejnsku a Islandu, a může proto efektivně řešit problémy klientů na-
příč celou EU. Na pracovníky SOLVIT centra se lze obrátit telefonicky, 
e-mailem, dopisem, možné je také podat svoji stížnost on-line. Přijaté 
případy řeší SOLVIT centra bezplatně, a to v maximální lhůtě 10 týdnů. 

mailto:solvit%40mpo.cz?subject=
http://www.ec.europa.eu/solvit/index_cs.htm
http://www.mpo.cz/cz/eu-a-vnitrni-trh/solvit/
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Pericles 2020

fI
N

-N
ET

kONTAkT NA fINANČNÍHO ArbITrA V Čr

Adresa Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1

Telefon +420 257 042 094

E-mail arbitr@finarbitr.cz

Facebook www.facebook.com/FinArbitr

Twitter @FinArbitr

fIN-NET 
(fINANČNÍ ArbITr ČESké rEpUbLIky)
Síť pro mimosoudní vyřizování sporů 
klientů s finančními institucemi
www.finarbitr.cz

UrČENO prO: 
spotřebitele, kteří chtějí podat přeshraniční stížnost týkající se oblasti 
finančních služeb 
CO, prOČ A JAk: 
Posláním institutu finančního arbitra je zajištění rychlého, bezplatné-
ho a efektivního vyřizování sporů mezi občany a vybranými finančními 
institucemi Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Mezi 
ně se řadí banky, nebankovní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, po-
jišťovny, investiční společnosti a směnárny. Pokud je spor stěžovatele 
s finanční institucí oprávněný, může finanční arbitr v bezplatném řízení 
spor rozhodnout nebo dosáhnout smírného řešení. Výhody jsou jasné: 
klient se nemusí obracet na soud, nechat se právně zastupovat ani pla-
tit žádné soudní poplatky nebo náklady řízení. FIN-NET se zabývá širším 
řešením finančních sporů v rámci EU. Pokud má klient z jedné členské 
země spor s poskytovatelem finančních služeb z jiné členské země, fi-
nanční arbitr mu poskytne informace o postupech mimosoudního vy-
rovnání i kontakt na odpovědného zástupce sítě FIN-NET v dané zemi.

pE
rI

CL
ES

 2
02

0

pErICLES 2020
Program výměny, pomoci a odborného 
vzdělávání za účelem ochrany eura proti  
padělání v Evropě a po celém světě 
www.ec.europa.eu/economy_finance/euro/
cash/pericles/index_en.htm

CELkOVÝ rOzpOČET NA ObDObÍ 2014–2020: 7,7 mil. EUr
UrČENO prO: 
národní agentury prosazující právo, národní centrální banky, právní or-
gány ve veřejném sektoru, dále komerční banky, směnárny a průmysl 
zpracování peněz v privátním sektoru

CO, prOČ A JAk: 
Technická, vědecká a operativní podpora poskytovaná Periclem exis-
tuje ve formě grantu na kofinancování specifických projektů podaných 
relevantním národním orgánem a projektů iniciovaných Komisí pro-
střednictvím Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), což 
jsou transnacionální konference, školení a workshopy jak v EU, tak 
mimo EU. 

kONTAkT prO ObECNé DOTAzy
(DOTAzy V ANgLIČTINě SMěŘUJTE NA CENTrÁLNÍ ADrESU)

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) – Evropská komise 

Adresa rue Joseph II 30, 1000 Brusel, Belgie

Telefon (centrála) +32 2 296 08 53

E-mail (centrála) ECFIN-PERICLES@ec.europa.eu

Telefon (bezplatná linka) 00800 01 05 20 04

V případě obecných otázek ve vztahu k ochraně finančních zájmů Unie nebo 
hlášení nesrovnalostí při implementaci fondů EU kontaktujte síť AFCOS (str. 70).

mailto:arbitr%40finarbitr.cz?subject=
http://www.facebook.com/FinArbitr
http://www.finarbitr.cz
http://www.ec.europa.eu/economy_finance/euro/cash/pericles/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/economy_finance/euro/cash/pericles/index_en.htm
http://europa.eu/pol/fraud/index_cs.htm
mailto:ECFIN-PERICLES%40ec.europa.eu?subject=
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Hercule III
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HErCULE III 
Program na potírání podvodů, korupce 
a ostatní trestné činnosti, kterou jsou 
dotčeny finanční zájmy EU 
www.ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule/
hercule-iii_cs

CELkOVÝ rOzpOČET NA ObDObÍ 2014–2020: 110 mil. EUr
UrČENO prO: národní a regionální orgány

CO, prOČ A JAk:  
Zaměřuje se zejména na spolupráci mezi Komisí prostřednictvím Ev-
ropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), příslušnými orgány 
v členských státech a ostatními evropskými institucemi a orgány. Žádat 
lze o prostředky na specializovanou technickou podporu pro národní or-
gány. Kromě specifických znalostí, vybavení a informačních technologií 
zahrnuje tato kategorie také vyšetřovací a přeshraniční operace, výmě-
nu personálu i dat, podporu celních orgánů a skladovací kapacity zaba-
veného zboží. Dalším okruhem podpory je organizace specializovaných 
workshopů a konferencí.

kONTAkT prO ObECNé DOTAzy
(DOTAzy V ANgLIČTINě SMěŘUJTE NA CENTrÁLNÍ ADrESU)

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) – Evropská komise

Adresa rue Joseph II 30, 1000 Brusel, Belgie

Telefon (centrála) +32 2 296 08 53

E-mail (centrála) OLAF-FMB-HERCULE@ec.europa.eu

Telefon (bezplatná linka) 00800 01 05 20 04

V případě obecných otázek ve vztahu k ochraně finančních zájmů Unie nebo 
hlášení nesrovnalostí při implementaci fondů EU kontaktujte síť AFCOS (str. 70).

H
Er

CU
LE

 II
I

AfCOS
Síť pro boj proti podvodům
www.mfcr.cz

UrČENO prO: 
širokou veřejnost k podávání podnětů státní správě  

CO, prOČ A JAk: 
AFCOS (Anti-Fraud Coordination Structure) je koordinovaná struktura 
kontaktních bodů ve státní správě vytvořená pro spolupráci s Evrop-
ským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF). Kromě jiných činností 
zajišťuje formou pravidelných čtvrtletních zpráv hlášení nesrovnalostí 
zjištěných v rámci implementace fondů EU. Pracovníci sítě AFCOS jsou 
prostřednictvím speciálního informačního systému přímo napojeni 
na úřad OLAF. Funkci Centrálního kontaktního bodu struktury AFCOS 
plní v České republice odbor 69 – Monitorování nesprávností na Mini-
sterstvu financí.

kONTAkT NA AfCOS V Čr

Ministerstvo financí ČR – Centrální kontaktní bod AFCOS

Adresa Letenská 15, 118 10 Praha 1

Telefon (centrála) +420 257 041 111

E-mail (centrála) podatelna@mfcr.cz 

http://www.ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule/hercule-iii_cs
http://www.ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule/hercule-iii_cs
http://europa.eu/pol/fraud/index_cs.htm
http://europa.eu/pol/fraud/index_cs.htm
mailto:OLAF-FMB-HERCULE%40ec.europa.eu?subject=
http://www.mfcr.cz
http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/financni-zajmy-evropskych-spolecenstvi/urad-pro-boj-proti-podvodum-olaf/zakladni-informace-olaf
http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/financni-zajmy-evropskych-spolecenstvi/urad-pro-boj-proti-podvodum-olaf/zakladni-informace-olaf
mailto:podatelna%40mfcr.cz?subject=
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Práva, rovnost
a občanství

prÁVA, rOVNOST 
A ObČANSTVÍ 
Program podporuje boj proti všem 
formám diskriminace a rasismu
www.ec.europa.eu/justice/grants1/
programmes-2014-2020/rec/

CELkOVÝ rOzpOČET NA ObDObÍ 2014–2020: 439 mil. EUr

UrČENO prO: 
státní orgány, nevládní neziskové organizace 

CO, prOČ A JAk:  
Cílem programu je podpora evropské společnosti, založené na respek-
tu k základním právům, boji proti rasismu, xenofobii a antisemitis-
mu, podpoře lepšího mezináboženského a mezikulturního porozumění 
a zlepšení tolerance v Evropské unii. Propaguje nediskriminaci, boj 
proti rasismu, xenofobii, homofobii a další formy netolerance. Zamě-
řuje se také na práva osob s handicapem, rovnost mezi ženami a muži 
a genderový mainstreaming. Dalšími tématy spadajícími do programu 
jsou: předcházení násilí páchaného na dětech, mladých lidech, ženách 
a dalších ohrožených skupinách, propagace práv dětí a zajištění nej-
vyšší míry ochrany dat. V neposlední řadě pak propagace práva odvo-
zená z občanství EU a posílení spotřebitelského práva. Žádat lze napří-
klad dotace na tréninkové, kooperační a analytické aktivity, vzájemné 
učení se nebo aktivity ke zvyšování povědomí, diseminace, konference 
a podporu hlavních aktérů.  

Příklad zaměření projektu » PREVENCE ŠIKANY

„Šikana a kyberšikana ve škole i mimo ni představuje formu násilí, 
která má na děti často devastující účinek. Školy by měly nabízet 
bezpečné prostředí založené na vzájemném respektu a podpoře 
sociálního, fyzického i mentálního rozvoje. Děti, učitelé i rodiče by si 
také měli být vědomi možných rizik vystavení násilí on-line. Šikanu 
je možno řešit poskytnutím vhodné podpory, informací a výcviku pro 
děti, učitele, rodiče, osoby pracující s mládeží i odborníky. Včasná 
identifikace a včasný zásah představují nejdůležitější metody, jak 
předcházet eskalaci. Program Práva, rovnost a občanství podporuje 
projekty, které usilují o vývoj a prosazování nástrojů, dovedností 
a doporučovaných postupů v oblasti prevence šikany.“
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kONTAkT prO ObECNé DOTAzy
(DOTAzy V ANgLIČTINě SMěŘUJTE NA CENTrÁLNÍ ADrESU)

Evropská komise, generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele

Adresa B-1049 Brusel, Belgie

E-mail EC-REC-CALLS@ec.europa.eu

bezplatná linka EUROPE DIRECT

Telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 

On-line formulář https://europa.eu/european-union/contact/
write-to-us_cs

http://www.ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/
http://www.ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/
mailto:EC-REC-CALLS%40ec.europa.eu?subject=
https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_cs
https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_cs
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Spravedlnost

SprAVEDLNOST
Program na podporu justiční spolupráce  
v občanských a trestních věcech 
www.ec.europa.eu/justice/grants1/
programmes-2014-2020/justice/index_en.htm

CELkOVÝ rOzpOČET NA ObDObÍ 2014–2020: 378 mil. EUr
UrČENO prO: veřejnoprávní subjekty, neziskové organizace, všech-
ny členské státy EU s výjimkou Dánska a Spojeného království

CO, prOČ A JAk: 
Účelem programu je pomoci vytvořit opravdu fungující justiční eurozónu, 
založenou na vzájemné spolupráci. Prosazuje soudní spolupráci v občan-
ských i trestních záležitostech, pomáhá školit soudce, prokurátory a další 
justiční profesionály. Podporuje také rozsáhlé protidrogové politiky, od jus-
tiční spolupráce až po aspekty prevence kriminality. Program se také 
zaměřuje na usnadnění účinného přístupu ke spravedlnosti pro všechny, 
včetně prosazování a podpory práv obětí trestných činů, při respektování 
práv na obhajobu. V neposlední řadě program umožní efektivní a důsledné 
uplatňování práv a přispěje k lepšímu přístupu justice k lidem i podnikání. 
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kONTAkT prO ObECNé DOTAzy
(DOTAzy V ANgLIČTINě SMěŘUJTE NA CENTrÁLNÍ ADrESU)

Evropská komise, generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele

Adresa B-1049 Brusel, Belgie

E-mail Andrzej.URBANIK@ec.europa.eu

bezplatná linka EUROPE DIRECT

Telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 

On-line formulář https://europa.eu/european-union/contact/
write-to-us_cs

grEEN SpIDEr 
NETwOrk
Síť pracovníků informujících 
o životním prostředí
www.ec.europa.eu/environment/networks/
greenspider

UrČENO prO: 
pracovníky informující o životním prostředí 

CO, prOČ A JAk: 
Témata jako klimatické změny, obnovitelné zdroje energie, biodiverzi-
ta nebo odpadové hospodářství je potřeba nejen řešit, ale i srozumi-
telně komunikovat veřejnosti. Všichni, pro které představují informace 
o životním prostředí pracovní náplň, mohou sdílet své zkušenosti pro-
střednictvím Green Spider Network. Součástí sítě jsou příklady dobré 
praxe, tvorba databáze informačních kampaní, databáze tzv. „zele-
ných“ novinářů Evropy či pořádání tematických seminářů a pravidel-
ných setkávání. 

kONTAkT NA grEEN SpIDEr NETwOrk V Čr

Ministerstvo životního prostředí ČR, tiskové oddělení 

Adresa Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

Telefon +420 267 122 944 / 534

E-mail tiskove@mzp.cz
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http://www.ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm
mailto:Andrzej.URBANIK%40ec.europa.eu?subject=
https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_cs
https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_cs
http://www.ec.europa.eu/environment/networks/greenspider
http://www.ec.europa.eu/environment/networks/greenspider
mailto:tiskove%40mzp.cz?subject=
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Life
Příklad »  Tomáš / 46 let, koordinátor  

„Jedním z projektů realizovaných v rámci programu LIFE-Nature, 
který byl finančně podpořen Evropskou unií, byla záchrana lužních 
stanovišť v povodí řeky Morávky v Moravskoslezském kraji. Díky 
rozsáhlým pracím v terénu bylo na území projektu eliminováno více 
než 90 % invazivních rostlin a vysazeno množství stromů a keřů 
potřebných na podporu celkového procesu obnovy stanoviště. Byly 
také vyrobeny užitečné informační letáky, které obsahovaly popis 
bezpečných postupů pro používání chemických herbicidů v lužních 
stanovištích. Akce měly významný dopad i na zvyšování veřejného 
povědomí mezi místními zúčastněnými stranami, jako jsou školy.“

kONTAkT prO ObECNé INfOrMACE V Čr

Ministerstvo životního prostředí ČR,  
Odbor finančních a dobrovolných nástrojů, oddělení programů EU

Adresa Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

Telefon (centrála) +420 267 121 111

E-mail (centrála) life@mzp.cz 

LI
fE

LI
fE

LIfE
Program pro opatření v oblasti 
životního prostředí a klimatu
www.ec.europa.eu/life/

CELkOVÝ rOzpOČET NA ObDObÍ 2014–2020: 3,456 mld. EUr

UrČENO prO: 
veřejné subjekty, soukromé podnikatelské a nepodnikatelské organizace

CO, prOČ A JAk:  
Tento úzce zaměřený finanční nástroj vznikl v rámci integrovaného 
přístupu k financování životního prostředí. Realizován je v rámci dvou 
na sebe navazujících víceletých pracovních obdobích. Skládá se z Pod-
programu pro životní prostředí a Podprogramu pro oblast klimatu. 
Každý podprogram se dále člení na tři prioritní oblasti. 
Program LIFE ve zvýšené míře sdružuje zdroje a odborné zkušenos-
ti, poskytuje platformu pro přípravu a výměnu osvědčených postupů 
a znalostí pro zlepšení stavu v prioritních oblastech daných Evrop-
skou unií. Základním rysem projektů LIFE je inovativnost a kreativita. 
Žádosti jsou velmi náročné na přípravu, typický projekt má rozpočet  
1–2 mil. eur a jeho financování je realizováno formou grantů, veřej-
ných zakázek nebo příspěvkem do finančních nástrojů. Samotná rea-
lizace projektu přináší spoustu podnětů pro rozvoj organizace a zá-
roveň je známkou její prestiže. LIFE je tak určen spíše ambiciózním 
a zkušeným žadatelům s vizí konkrétní uplatnitelné změny životního 
prostředí či klimatu v kontextu EU. 

mailto:life%40mzp.cz?subject=
http://www.ec.europa.eu/life/
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zDrAVÍ prO růST
Investice do zdravotní péče v Evropě
www.ec.europa.eu/health/programme/policy/
proposal2014_en.htm

CELkOVÝ rOzpOČET NA ObDObÍ 2014–2020: 446 mil. EUr

UrČENO prO: 
veřejné orgány a subjekty veřejného sektoru, výzkumné a vzdělávací 
instituce, zdravotní instituce, podniky 

CO, prOČ A JAk: 
Program pomáhá členským státům provádět reformy potřebné k vytvá-
ření inovativních a udržitelných systémů zdravotní péče, rozšířit přístup 
občanů ke kvalitnější a bezpečnější zdravotní péči, předcházet nemo-
cem, podporovat zdraví občanů EU a chránit je před přeshraničními 
zdravotními hrozbami. Posiluje a vyzdvihuje provázanost mezi hospo-
dářským růstem a zdravou populací, pomáhá čelit nedostatku lidských 
a finančních zdrojů a podporuje výměnu osvědčených postupů v oblasti 
prevence kouření, nadměrné konzumace alkoholu a obezity.

kONTAkT prO ObECNé DOTAzy V Čr

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor evropských fondů 

Adresa Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2

Telefon (centrála) +420 224 971 111

E-mail (centrála) mzcr@mzcr.cz 

Informace o EU z první ruky!

KNIHOVNA 
EVROPSKÉHO DOMU

Evropský dům
Jungmannova 24, Praha 1
Tel.: +420 224 312 835
knihovna@evropskydum.cz

Otevírací doba
Po–Čt:  10–18
Pá:         10–17
www.evropskydum.cz 

Vaše dveře do Evropy v srdci Prahy
• Píšete seminárku, bakalářku či diplomku o EU?
• Hledáte podrobné informace o fungování a jednotlivých politikách EU?
• Sháníte materiály a potřebujete poradit, jak se dostat k primárním zdrojům 
  z institucí EU?   
• Zajímá vás problematika evropské integrace?

Pokud ano, pak přijďte do Evropského domu
a navštivte naši knihovnu se studovnou.

Nabízíme vám:
• více než 4 000 odborných knih a tematických periodik 
• elektronický katalog: katalog.evropska-unie.cz
• široký výběr brožur a informačních publikací
• studovnu s WIFI

Informační pracovníci vám rádi poradí a pomohou vyhledat potřebné knihy
a informační zdroje. Veškeré služby knihovny jsou poskytovány zdarma.

http://www.ec.europa.eu/health/programme/policy/proposal2014_en.htm
http://www.ec.europa.eu/health/programme/policy/proposal2014_en.htm
mailto:mzcr%40mzcr.cz?subject=
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