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Ztlumte si, prosím, mikrofon, aby nebyl přenos rušen

okolními zvuky. Mikrofon si zapněte pouze po vyzvání

moderátora.

Po zahájení webináře doporučujeme vypnout kameru.

Nevstupujte, prosím, do konverzace bez vyzvání

moderátora. Chcete-li se zapojit do diskuze, klikněte na

tlačítko „Zvednout ruku“, zapněte si mikrofon a kameru.

Nezapomeňte všechna tlačítka následně vypnout.

Máte-li dotaz, napište jej do chatu. Případně zvedněte

ruku, po vyzvání zapněte mikrofon, kameru a položte

dotaz. Dotazy, které nebude prostor zodpovědět

během webináře zašlete na: dotaz@oklinka.eu.

Ukončením hovoru 

opustíte konferenci.



Program

• Přehled programů

• Single Market, Horizon Europe, CREA

• Dotazy, konzultace

• Další programy (EC + jiné zdroje)

• Rozdíly mezi nadnárodními programy a českými 
OP

• Ukázka žádosti, doporučení pro žadatele



Významné unijní programy v období 2021-7

Věda, výzkum, inovace, podnikání

• Horizont Evropa 

• Inovační fond

• Single Market Programme

Vzdělávání, kultura, společnost

• Kreativní Evropa, 

• Erasmus+

• Občané, práva a hodnoty (CERV), 

• Evropský Sociální Fond+, EaSI

Životní prostředí, energetika, doprava, 
digitalizace, zdraví

• LIFE 

• CEF (Nástroj na propojení Evropy) 

• Digitální Evropa 

• EU4Health

Spolupráce

• Interreg (Europe/Central Europe/Danube)

Podrobně viz Oklinka.eu/Programy

https://oklinka.eu/programy/




Další nadnárodní programy

• Fondy EHP a Norska

• Visegrádský fond

• Česko-německý fond budoucnosti

• Středoevropská iniciativa (Central European 
Iniciative)

• EUREKA (věda, výzkum)

• EUCF (energetika a čistá doprava)

• EIB/Elena (bydlení, energie, doprava)

• European Urban Innitiative (městské inovace)

• IHI/Innovative Health Initiative (zdraví)



Vnitřní trh (Single Market Programme/SMP)

• Rozpočet na období 2021 – 2027 je 4,2 miliardy EUR.

• Řídící agentura: Generální ředitelství Evropské komise pro Vnitřní trh, průmysl a
podnikání / DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs).

• Zpravidla nutná mezinárodní spolupráce

• Více informací:

The Single Market Programme | European Commission (europa.eu);

Single Market Programme | European Commission (europa.eu)

Funding & tenders (europa.eu)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/single-market-programme/overview_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/single-market-programme_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/smp


Vnitřní trh (Single Market Programme/SMP)

Nový program, který byl otevřen v programovém období 2021 – 2027.

Propojil několik předchozích evropských programů

• Food and Feed

• Consumer Programme

• European Statistical Programme (ESP)

• Reporting and Auditing

• COSME



Vnitřní trh/SMP – podporované oblasti

Propojuje několik oblastí:

• Ochrana spotřebitelů,

• Kvalita potravin,

• Evropské statistiky,

• Ochrana hospodářské soutěže,

• Podpora podnikání (zejména MSP).



Vnitřní trh/SMP – podpora firem

Hlavní cíle podpory firem

• usnadnit přístup na trhy

• podporovat podnikání a získávání podnikatelských dovedností

• podporovat modernizaci průmyslu a řešit globální a společenské výzvy

Zavedené nástroje

• Enterprise Europe Network

• SME envoy network (legislativa a politiky na podporu MSP)

• Erasmus for Young Entrepreneurs

• Joint cluster initiatives

https://een.ec.europa.eu/
https://d.docs.live.net/26f34028e592de67/Documents/INTERNAL%20MARKET%5eJ%20INDUSTRY%5eJ%20ENTREPRENEURSHIP%20AND%20SMES/SINGLE%20MARKET/SINGLE%20MARKET%20PROGRAMME/SME%20envoy%20network%20to%20ensure%20the%20SME%20policy%20dialogue%20between%20Member%20States
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/cluster_en


Erasmus for Young Entrepreneurs (EYE)

• Erasmus for Young Entrepreneurs (SMP-COSME-2021-EYE)

• Uzávěrka 8. 6.

• zprostředkující organizace (intermediary organizations/IOs)

• Menší projekty (průměrně 100 výměn ročně/ do 2 MEUR), větší projekty (200 a více
výměn ročně/ 2-4 milionů EUR).

• Projekt trvá 4 roky

• Více informací:

https://oklinka.eu/podpora-zacinajicim-a-aspirujicim-podnikatelum-cosme/

https://oklinka.eu/podpora-zacinajicim-a-aspirujicim-podnikatelum-cosme/


Vnitřní trh/SMP – výzvy

Hlavní cíle podpory firem

• Aktuálně otevřeny 4 výzvy (2 x ochrana spotřebitelů/5.7., vzdělávání soudců v

oblasti hospodářské soutěže, Erasmus pro začínající podnikatele)

Minulé výzvy

• Podpora udržitelnosti MSP v cestovním ruchu

• Podpora zavádění principů cirkulární ekonomiky v MSP

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252476;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


COSME 2014-20 (aktuální výzva)



Horizont Evropa

• 9. rámcový program pro období 2021-7 navazuje na Horizon 2020.

• HE: Horizont Evropa (CS) = Horizon Europe (EN)

• Rozpočet HE na celé období je 95,5 miliard EUR.

• 3 pilíře

• 5 misí

• 3 typy akcí

• Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum ERCEA (European 
Research Council Executive Agency) 

• 1. výzva vyhlášena v červnu 2021 (viz OKlinka.eu)

Odkazy: 

• Horizon Europe | European Commission (europa.eu) 

• www.horizontevropa.cz

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
http://www.horizontevropa.cz/


Horizont Evropa



Horizont Evropa - Mise

Mise = portfolio akcí v oblasti výzkumu a inovací se zásadním dopadem napříč obory a 
odvětvími, které jsou relevantní pro význam. část evropských obyvatel.

1. Rakovina

2. Adaptace na změnu klimatu včetně společenských změn

3. Zdravé oceány, moře a pobřežní a vnitrozemské vody

4. Klimaticky neutrální a chytrá města

5. Zdravá půda a potraviny

Pokud není vyloučeno v pracovním programu lze podávat projekty v klastru i misi.

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/mission-area-cancer_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/mission-area-adaptation-climate-change-including-societal-transformation_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/mission-area-healthy-oceans-seas-coastal-and-inland-waters_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/mission-area-climate-neutral-and-smart-cities_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/mission-area-soil-health-and-food_en


Horizont Evropa - Žadatelé

Akce se může zúčastnit kterýkoli právní subjekt při splnění všech podmínek:

a) Projektu se mohou zúčastnit min. 3 právní subjekty;

b) Každý z těchto tří právních subjektů je usazen v jiném členském státě nebo

přidružené zemi EU;

c) Všechny tři právní subjekty jsou vzájemně nezávislé.

(Tzn. konsorcia výzkumných ústavů, univerzit, institucí, neziskových organizací, firem

apod. V uvedených výzvách se mohou účastnit jednotliví výzkumníci a jejich týmy.)

Je možné být partnerem v několika konsorciích, pokud řeší různé problémy.



Horizont Evropa – 3 pilíře

I. Excelentní věda (Evropská rada pro výzkum; Aktivity Marie Skłodowska-

Curie – vědecká stipendia a výměny výzkumných pracovníků; špičková

výzkumná infrastruktura světové úrovně)

II. Globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu (podpora v 6

klastrech)

III. Inovativní věda (Evropská rada pro inovace, Evropské inovační

ekosystémy, Evropský inovační a technologický institut)



Horizont Evropa - 6 klastrů II. pilíře 

1. Zdraví

2. Kultura, kreativita a inkluzivní společnost

3. Civilní bezpečnost pro společnost

4. Digitalizace, průmysl a vesmír

5. Klima, energetika a doprava

6. Potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí



Horizont Evropa - Klastr 1 / Zdraví

• Celoživotní zdraví

• Environmentální a sociální faktory zdraví

• Nepřenosné nemoci a vzácná onemocnění

• Infekční nemoci

• Nové nástroje, technologie a digitální řešení pro zdravotnictví

• Systémy zdravotní péče



Horizont Evropa – Klastr 2 + 3

Klastr 2 - Kultura, kreativita a inkluzivní společnost

• Demokracie a správa věcí veřejných

• Kulturní dědictví

• Socioekonomická transformace

Klastr 3 - Civilní bezpečnost pro společnost

• Společnosti odolné vůči katastrofám

• Ochrana a bezpečnost

• Kybernetická bezpečnost



Horizont Evropa - Klastr 4 / Digitalizace, 
průmysl a vesmír

• Výrobní technologie

• Klíčové digitální technologie

• Pokročilé materiály

• Vznikající průlomové technologie

• Umělá inteligence a robotika

• Internet nové generace

• Pokročilá výpočetní technika a big data

• Oběhový průmysl

• Nízkouhlíkový a ekologický průmysl

• Vesmír, včetně pozorování Země



Horizont Evropa - Klastr 5 / Klima, energetika 
a doprava

• Věda a řešení v oblasti klimatu

• Konkurenceschopnost průmyslu v 

dopravě

• Čistá, bezpečná a přístupná doprava a 

mobilita

• Inteligentní mobilita

• Obce a města

• Skladování energie

• Dodávky energie

• Energetické soustavy a sítě

• Budovy a průmyslová zařízení v 

energetické transformaci



Horizont Evropa - Klastr 6 / Potraviny, 
bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství, ŽP

• Pozorování životního prostředí

• Biodiverzita a přírodní zdroje

• Zemědělství, lesnictví a venkovské oblasti

• Moře, oceány a vnitrozemské vody

• Potravinové systémy

• Inovační systémy založené na biotechnologiích v bioekonomice EU

• Oběhové systémy



Horizont Evropa - II. pilíř – JRC

• JRC – Joint Research Centre

• Sídlo JRC je v Bruselu + 5 výzkum. pracovišť: Geel (Belgie), Ispra (Itálie),
Karlsruhe (Německo), Petten (Nizozemsko) a Sevilla (Španělsko).

• Vědci mohou využít přístupu k mnoha zařízením a laboratořím JRC
prostřednictvím dohod o spolupráci

• JRC se podílí na školení mladých vědců.

• Může být partnerem projektů v RP Horizont Evropa.

• Provozuje 6 znalostních center (Knowledge Centres), která sdružují odborné
znalosti a pomáhají porozumět a využívat nejnovější vědecká zjištění.



Horizont Evropa - Informace

• Pro každou oblast jsou připravovány dvouleté pracovní programy (Work
programmes) s podrobnými podmínkami. Nyní WP 2021-2.

• Výzvy jsou zveřejňovány na webu Evropské komise Funding & tenders (europa.eu)

• Projekty se podávají pouze elektronicky.

• Národním kontaktním místem je Technologické centrum Akademie věd ČR:

Kontakty: https://www.tc.cz/cs/lide

Ve většině klastrů 2. pilíře jsou v současnosti otevřené výzvy.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon?_fumanNewsletterId=24847:f3b50b1a3d4d3eb40cc17b5f133358f2
https://www.tc.cz/cs/lide





