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Fond EUIPO na ochranu duševního vlastnictví

• spuštěn v lednu 2022 Evropskou komisí a Úřadem EU pro duševní vlastnictví (EUIPO)

• UIPO = European Union Intellectual Property Office

• určen pro malé a střední podniky se sídlem v EU

• ochrana práv duševního vlastnictví

• založen na nabídce poukázek (voucherů) pro malé a střední podniky

• Celkový rozpočet: 47 mil. EUR



Fond EUIPO hradí

• 90 % poplatků účtovaných členskými státy za diagnostické služby v oblasti duševního

vlastnictví (IP Scan);

• proplacení 75 % poplatků účtovaných úřady pro duševní vlastnictví za zápis

ochranných známek a průmyslových vzorů;

• proplacení 50 % poplatků účtovaných Světovou organizací pro duševní vlastnictví za

získání ochrany v oblasti ochranných známek a průmyslových vzorů;

• proplacení 50 % poplatků účtovaných vnitrostátními patentovými úřady za zápis

patentů v roce 2022;



Fond EUIPO od roku 2023

Od r. 2023 plánováno pokrytí dalších služeb, např.:

• částečná náhrada nákladů výzkumu v oblasti nových patentů

• žádost o patentovou přihlášku,

• soukromé poradenství v oblasti duševního vlastnictví, jež si účtují právní zástupci (za

registraci patentů, licenční smlouvy, ocenění duševního vlastnictví, náklady na

alternativní řešení sporů atd.).

MSP, které nemají v oblasti duševního vlastnictví žádné zkušenosti, by měly nejprve

požádat o službu IP Scan.



Fond EUIPO - harmonogram

• podávání návrhů v rámci výzvy: 10. ledna 2022 do

16. prosince 2022

• Hodnocení návrhů: týdenní uzávěrka, každý pátek

• Lhůta pro vyhodnocení a oznámení: 10 pracovních

dnů od uzávěrky

Náklady na činnosti provedené před obdržením

rozhodnutí o grantu nemohou být proplaceny.



Fond EUIPO – odkazy 

Web EUIPO (Informace k první výzvě jsou v zveřejněny českém jazyce)

• https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/sme-fund

Odkaz na výzvy k předkládání žádostí o podporu:

• https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/grants-sme-fund-2022

Shrnutí:

• https://oklinka.eu/novy-fond-eu-pro-male-a-stredni-podniky-pomaha-pri-ochrane-prav-

dusevniho-vlastnictvi/

Kontakt: information@euipo.europa.eu

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/sme-fund
https://oklinka.eu/novy-fond-eu-pro-male-a-stredni-podniky-pomaha-pri-ochrane-prav-dusevniho-vlastnictvi/
https://oklinka.eu/novy-fond-eu-pro-male-a-stredni-podniky-pomaha-pri-ochrane-prav-dusevniho-vlastnictvi/
mailto:information@euipo.europa.eu


EU4Health

• Reakce EU na COVID-19

• Zmírnění dopadů na zdravotnictví, zdravotnický personál, pacienty a zdravotnické
systémy v Evropě.

• 5,1 miliard EUR (největší zdravotní program v historii EU)

• Poskytuje financování vládám, zdravotnickým organizacím a nestátním
organizacím v EU.

• Aktuálně je vyhlášeno 9 výzev na školení zdravotních pracovníků, propagaci
témat spojenou s duševním zdravím, výzkum spojený s COVID-19, léčbu rakoviny
ad.

• Více informací: https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_en

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43332642;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_en


IHI – Iniciativa pro inovativní zdravotnictví 

Innovative Health Initiative/IHI je novým programem financovaným rovným

dílem z prostředků Evropské komise a soukromých subjektů (PPP). Navazuje

na předchozí iniciativu IMI – Innovative Medicine Innitiative. IHI podporuje

spolupráci a výzkum napříč sektory s cílem zlepšit zdravotní péči a posílit

výměnu zkušeností různých subjektů v oblasti zdraví.

• motto: Od péče o nemocné k péči o zdraví

• Spolufinancování max. 55 % rozpočtu

• Více informací: www.ihi.europa.eu

http://www.ihi.europa.eu/


IHI – Iniciativa pro inovativní zdravotnictví 

První výzva bude vyhlášena koncem června 2022. Témata:

• Inovativní způsoby péče o pacienty s neurodegenerativními chorobami

• Diagnostika a léčba rakoviny; inovativní multimodální terapie rakoviny zaměřené na

pacienta

• Přístup k heterogenním údajům o zdraví a jejich integrace pro zlepšení zdravotní péče

• Nové nástroje pro predikci, prevenci a monitorování kardiometabolických onemocnění

• Posílení excelence klinického vývoje v EU harmonizovaná metodika na podporu

zavádění raných studií proveditelnosti (EFS).

https://www.ihi.europa.eu/apply-funding/future-opportunities


AGRIP – propagace zemědělských produktů

• AGRIP = Promotion of agricultural products

• Program řídí Evropská komise, DG AGRI – Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj

venkova

• Podpora zemědělství a potravinářských produktů z EU

• Cílem je zvýšit konkurenceschopnost evropského zemědělství

• Průnik na mimoevropské trhy

• Propagace v rámci EU



AGRIP

• Rozpočet 2022: €185.9 mil. EUR na propagaci v EU i

mimo členské státy

Vazba na strategie, zejména:

• Farm to Fork strategy,

• European Green Deal,

• Plus další: prevence rakoviny, kvalita potravin, rozvoj

venkova aj.

• Typický žadatel: agrární komory, potravinářské svazy apod.

https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en


AGRIP – odkazy 

Program AGRIP

• https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-

measures/promotion-eu-farm-products_en

Programový dokument:

• https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-

2027/agrip/guidance/programme-guide_agrip_en.pdf

Ukázka výzev:

• https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-

2027/agrip/guidance/programme-guide_agrip_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/agrip/guidance/programme-guide_agrip_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/agrip/guidance/programme-guide_agrip_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/agrip/guidance/programme-guide_agrip_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/agrip/guidance/programme-guide_agrip_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/agrip/guidance/programme-guide_agrip_en.pdf


LIFE 

• Jediný program, který se zaměřuje specificky na oblast životního prostředí a klimatu.

• Vazba na Zelenou dohodou pro Evropu (European Green Deal)

Cíle programu:

1. přechod na čisté, oběhové, energeticky účinné, nízkouhlíkové hospodářství odolné vůči

změně klimatu

2. ochrana a zlepšování kvality životního prostředí, zastavení a zvrácení úbytku biologické

rozmanitosti.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_cs


LIFE - Subprogramy

1. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

• Příroda a biologická rozmanitost

• Oběhové hospodářství a kvalita života

2. KLIMA (Opatření v oblasti klimatu):

• Zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně

• Přechod na čistou energii



LIFE 

• Výkonnou agenturou programu je CINEA (European Climate, Infrastructure

and Environment Executive Agency, od r. 2021 nahradila agenturu EACEA).

• Národním kontaktním místem je MŽP ČR.

• Žadateli mohou být právní subjekty se sídlem v některé členské zemi EU,

nebo přidružené zemi programu, případně třetích zemí uvedených v

konkrétní výzvě.



LIFE - Rozpočet 

• Rozpočet: 5,43 miliard EUR

• Rozdělení rozpočtu v %:

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (64,2 %)

• Příroda a biologická rozmanitost (39,4 %)

• Oběhové hospodářství a kvalita života (24,8 %)

KLIMA (35,8 %)

• Zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně (17,4 %)

• Přechod na čistou energii. (18,4 %)



LIFE – Typy podporovaných akcí

• Standartní akční projekty – Standard Action Projects (SAPs);

• Strategické projekty v oblasti ochrany přírody a biodiverzity – Strategic

Nature Projects (SNAPs);

• Strategické integrované projekty – Strategic Integrated Projects (SIPs);

• Projekty technické pomoci – Technical Assistance Projects (TAPs);

• Jiné projekty – Other Actions (OAs).

Work programme LIFE 2021-4

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/wp_life-2021-2024_en.pdf


LIFE – Aktuální výzvy

Výzvy – vyhlášeny 5/2022

• Inovativní projekty, mezinárodní konsorcia

• 35 výzev (uzávěrka září/říjen 2022), např.:

• zavádění principů cirkulární ekonomiky

• ochrana zdrojů (voda, půda, ovzduší),

• zvyšování povědomí a správa v oblasti 
životního prostředí a klimatu, 

• Snižování dopadů klimatických změn, adaptace 
na změnu klimatu 

• Energetika –zvyšování energ.  účinnosti, 
přechod k čisté energii ad.

• Výzvy programu LIFE

Národní výzva na přípravu a realizaci projektů v 
programu LIFE

• Určena českým žadatelům v programu v roce 
2022

• Finanční podporu na přípravu projektové 
dokumentace žádosti a spolufinancování 
standardních akčních projektů a koordinačních 
a podpůrných akcí v případě schválení 
projektové žádosti v evropské výzvě. 

• Vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí ČR 

• Součástí je podpora přípravy a zpracování 
projektové dokumentace.

https://www.program-life.cz/

https://oklinka.eu/35-vyzev-otevrel-program-life-na-ochranu-zivotniho-prostredi/
https://www.program-life.cz/


LIFE - kontakty

Ministerstvo životního prostředí

• Oddělení mezinárodních programů a 
projektů

• Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 
10

• Kontakty pro dotazy a sjednání 
osobní konzultace: life@mzp.cz

• Tel: 267 122 196, 267 122 315, 267 
122 587

• Program LIFE Program LIFE 
(program-life.cz)

CINEA

• European Climate, Infrastructure
and Environment Executive Agency

• Chaussée de Wavre 910, B-1040 
Brussels, Belgium

• Tel: +32 2 299 5252

• Contact (europa.eu)

• LIFE (europa.eu)

mailto:life@mzp.cz
https://www.program-life.cz/kontakty/
https://cinea.ec.europa.eu/contact-0_en
https://cinea.ec.europa.eu/life_en




Inovační fond

• Podpora průlomových bezemisních technologií

• Vazba na Zelenou dohodu pro Evropu (European Green Deal)

• Projekty musí přispět k plnění závazků (snižování emisí CO2 o 55 % do
roku 2030)

• Financován z EU ETS (Systém obchodování s emisními povolenkami)

• Rozpočet v letech 2020 – 2030 je odhadován na 20 miliard EUR

(v závislosti na ceně emisních povolenek)

• Výkonnou agenturou programu je CINEA (European Climate,
Infrastructure and Environment Executive Agency)



Inovační fond – podporované sektory

• Průmyslová odvětví náročná
na energie (včetně
náhradních produktů)

• Výroba a využívání
obnovitelné energie (včetně
výroby komponent)

• Ukládání a využití CO2 
(CCUS)

• Ukládání energií (včetně
výroby komponent)



Inovační fond

• Rozlišuje malé projekty (2,5 – 7,5 MEUR) a velké projekty

(nad 7,5 MEUR)

• 3. výzva pro malé projekty

• Uzávěrka pro podání projektů je 31. 8. 2022

• Max. 2-leté projekty

• Měření dopadů 10 let (3 r.)



Inovační fond

• Způsobilými žadateli jsou právnické subjekty (soukromé,

veřejné, nebo mezinárodní) založené v členských zemích

EU, Islandu, nebo Norska

• Žadatel musí být přímo zodpovědný za řízení a implementaci

projektu.

• Příjemcem podpory mohou být jednotlivé subjekty (firmy,

univerzity, instituce, …) nebo konsorcia.

• Max. 60 % spolufinancování. Záloha není poskytována.



Inovační fond - odkazy

• Funding & tenders (europa.eu)

• Technical support incl. IT

• Online Manual - Online Manual - Funding 
Tenders Opportunities

• https://ec.europa.eu/clima/eu-
action/funding-climate-
action/innovation-fund_en

• https://ec.europa.eu/clima/eu-
action/funding-climate-
action/innovation-fund/events-and-
webinars_en

Odkaz na plné znění výzvy

Technická  podpora 

On-line manuál

EK – Inovační fond

Webináře – příprava projektu

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-2021-ssc;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43089234;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/manuals
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund_en
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund/events-and-webinars_en


Erasmus+
• Program pro mezinárodní vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport

• KA: Mobility do zahraničí a realizace mezinárodní projektové spolupráce

• 5 sektorů: a) školní vzdělávání

b) odborné vzdělávání a příprava

c) vysokoškolské vzdělávání

d) vzdělávání dospělých

e) neformální vzdělávání mládeže
Více informací: 

www.DZS.cz + 

www.NAErasmusPlus.cz

Aktuálně 1 výzva:

on-line spolupráce mimo EU

http://www.dzs.cz/
http://www.naerasmusplus.cz/


V čem se liší nadnárodní programy od OP v ČR

• Méně známé, menší propagace, 
každý program jinak zpracovaný

• Podpora obvykle neinvestičním 
projektům

• Větší konkurence

• Mezinárodní partnerství

• Komunikace v angličtině

• Orientace na cíle a dopady 
(kvantifikace, závazky)

• Nižší míra spolufinancování

• Nižší administrativní náročnost

• Jednotný systém podávání 
projektů (pouze on-line)

• Jediná registrace umožňuje 
přístup do všech programů a výzev

• Širší vymezení žadatelů

• Časté paušální platby (lump sum)

• Inovace v evropském měřítku

• Do budoucna jediné dostupné 
zdroje (formou podpor a grantů)



Funding & tenders (europa.eu)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-2021-ssc;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43089234;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Funding & tenders (europa.eu) /INNOVFUND VÝZVA Z 26. 10.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-lsc-2021;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43089234;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


Online Manual - Online Manual - Funding Tenders Opportunities

https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual


Žádost (formulář, proces podání)

• PIC (Participant Identification Code; 9-místný kód)

• Žádost – část A (Application – Part A; popis partnerů, rozpočet)

• Žádost – část B (Application – Part B)

• Work packages

• Milestones & deliverables

• Risks

• Annexes (CVs, Annual activity reports; LoI ad. – dle konkrét.výzvy)

• Omezení textu (počet znaků/str.), podklad ve formátu MS Word

• Možnost opakovaného podání (do uzávěrky)



Služby OK linky.eu

Bezplatný servis Olomouckého kraje pro obce, instituce, sdružení, 
firmy, příspěvkové i neziskové organizace v regionu. Nabízí:

• Přehled unijních a nadnárodních programů (viz Programy)

• Konzultace projektových záměrů, zdroje financování z evropských 
programů (viz Chci poradit)

• Informace k aktuálně vyhlášeným výzvám (viz Co je nového)

• Rozesílání aktualit zájemcům (viz Kontakty)

• Semináře, webináře, prezentace

https://oklinka.eu/programy/
https://oklinka.eu/chci-poradit/
https://oklinka.eu/category/co-je-noveho/
https://oklinka.eu/kontakt/


DĚKUJI ZA POZORNOST

Gabriela Kalužová
OK linka Olomouckého kraje

Tel.: 736 500 122
Mail: dotaz@oklinka.eu

mailto:dotaz@oklinka.eu



