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Ztlumte si, prosím, mikrofon, aby nebyl přenos rušen 

okolními zvuky. Mikrofon si zapněte pouze při dotazech. 

V případě, že přenos vypadává, doporučujeme vypnout

kameru.
Nevstupujte 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.



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/


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

• Azylový a migrační fond (AMIF)

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)

• IMI/Innovative Medicine Initiative (zdraví)





AMIF – azyl, migrace a integrace

Fond pro azyl, migraci a integraci (Asylum, Migration and Integration Fund/AMIF) byl

zřízen na podporu:

• efektivního řízení migrace, zajištění společného přístupu EU k azylu a

přistěhovalectví v souladu s legislativou a mezinárodními závazky EU,

• legální migrace do států EU v souladu s potřebami trhu práce a podpory integrace

těchto osob.

• zajištění solidarity na úrovni EU (státy EU, které jsou migračními a azylovými toky

nejvíce zasaženy, mohou počítat se solidaritou z jiných zemí EU.

• Fond zároveň podporuje návraty nelegálních migrantů a boj proti nelegální migraci.



AMIF – azyl, migrace a integrace

• Za řízení programu zodpovídá Evropská komise (DG Migration and Home

Affairs) ve spolupráci s členskými zeměmi EU

• Rozpočet na období 2021 až 2027 je 9,882 miliard EUR.

• Aktuálně jsou vyhlášeny 2 výzvy (zvyšování povědomí o rizicích spojených s

nelegální imigrací ze třetích zemí, asistence obětem překupnictví)

• Odkaz pro další informace:

Asylum, Migration and Integration Fund

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=43251447;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/find-funding/eu-funding-programmes/asylum-migration-and-integration-fund_en


LIFE

Cílem programu je přispět k přechodu na čisté, oběhové, energeticky účinné, nízkouhlíkové

hospodářství odolné vůči změně klimatu a k ochraně a zlepšování kvality životního prostředí, k

zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti. MŽP vyhlašuje výzvy na zvýšení míry

spolufinancování. Rozpočet: 5,43 miliard EUR

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



Fondy EHP a Norska

Končí programové období 2014 – 2021; k vyhlášení zbývají poslední výzvy.

Další období je v přípravě. Více informací: www.fondyehp.cz

1. bilaterální spolupráce (aktuálně vyhlášeno)

2. ochrana životního prostředí a klimatu (bude vyhlášeno II/2022):

• Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu ovzduší

• Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu vod

• Změny klimatu, zmírňování jejich vlivu a přizpůsobování se těmto změnám

• MGS* - Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu ovzduší

http://www.fondyehp.cz/




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 II/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


Středoevropská iniciativa/CEI

• Platforma pro politický dialog, založena v Budapešti v roce 1989 
• Členské země: Itálie, země V4, Bulharsko, Rumunsko, země bývalé Jugoslávie, Moldávie, 

Ukrajina

• Kvalitní veřejná správa (Good governance) 

• Ekonomický růst (Economic Growth)

• Ochrana životního prostředí (Environmental protection)

• Mezikulturní spolupráce (Intercultural cooperation)

• Svoboda médií (Media Freedom)

• Vědecká spolupráce, vzdělávání a školení (Scientific Cooperation / Education, training)

www.cei.int

https://www.cei.int/member-states
https://www.cei.int/good-governance
https://www.cei.int/economic-growth
https://www.cei.int/environmental-protection
https://www.cei.int/intercultural-cooperation
https://www.cei.int/media-freedom
https://www.cei.int/scientific-cooperation-education-training
http://www.cei.int/


Středoevropská iniciativa/CEI

Aktuální výzva:
• přenos zkušeností, know-how a dobrých praktik z členských zemí EU do nečlenských států 

střední Evropy.
• projekty na budování kapacit a technické pomoci

• Způsobilými žadateli jsou veřejné a soukromé organizace z členských zemí EU (vč. ČR)
• spolupráce s min. 1 partnerem z členském země CEI, ale zároveň nečlenské země EU. 
• Maximální výše grantu je 40 tis. EUR do 50 % celkových nákladů projektu.
• Uzávěrka výzvy je 13. června 2022.

• Odkaz na výzvu: CEI Know-how Exchange Programme | CEI

https://www.cei.int/kep


Visegrádský fond (V4F)

Visegrádský fond založily v roce 2000 vlády zemí Visegrádské skupiny – České
republiky, Maďarska, Polska a Slovenska za účelem podpory regionální spolupráce ve
Visegrádské oblasti (V4) a také mezi regionem V4 a dalšími zeměmi.

• Granty a mobility
• Spolufinancování až 100 %
• Délka projektu 1-3 roky

Visegrad grants
Visegrad+ grants
V4 – Japan Joint Research Programa



Visegrádský fond (V4F)

Podporovaná témata:
• Vzdělávání a posilování kapacit
• Podnikání a inovace
• Životní prostředí Demokratické hodnoty a svobodná média
• Regionální rozvoj a turismus
• Kultura a identita
• Veřejná správa, legislativa a justice

Typové aktivity: konference, setkávání, výměna zkušeností, vzdělávací akce ad.
Uzávěrky vždy 1. února/1. června/ 1. října

Více informací: www.fisegradfund.org

http://www.fisegradfund.org/


European Urban 
Innitiative (EUI)
Dříve program „Urban Innovative 
Actions (UIA)“

• Žadatelem musí být město, které 
definuje další partnery

• Předchozí program podporoval 
projekty ve městech nad 50. 
tisíc obyvatel, nebo sdružení 
měst, 

• podpora ve 14 měst. tématech

• Kombinace investičních a 
neinvestičních projektů

• 1. výzva je plánovaná 9/2022

Odkaz na Urban Innovative Actions:

https://uia-initiative.eu/en/topics

https://uia-initiative.eu/en/topics


Nový evropský Bauhaus

Nový evropský Bauhaus je iniciativa, která si klade za cíl propojit udržitelnost s 
kvalitním architektonickým stylem a sociálním začleněním.

Technická asistence pro města v členských zemích EU s méně než 100 000 obyvateli:
1. Renovace stávajících budov a veřejných prostranství respektující principy 

cirkulární ekonomiky a uhlíkové neutrality;
2. Zachování a transformace kulturního dědictví;
3. Adaptace a transformace budov pro cenově dostupné bydlení;
4. Regenerace městských nebo venkovských prostor.
Výzvu zveřejnila Evropská komise/DG Regio. Uzávěrka je 23. 5. 2022.
Více informací k výzvě.

https://c.ramboll.com/local-support-new-european-bauhaus?utm_source=direct-email&utm_medium=email&utm_campaign=acr


CCRI - Cirkulární ekonomika

Nová evropská iniciativa na podporu oběhového hospodářství – Evropská cirkulární 
města a regiony (European Circular Cities and Regions Initiative/CCRI)

Výzva na technickou asistenci:
• 10 pilotních měst/regionů/územních uskupení + 20 partnerských měst
• 4 roky
• výměna zkušeností + technická podpora pro urychlení implementace cirkulárních 

politik. 

Více informací:
https://errin.eu/news/open-call-european-circular-cities-and-regions-initiative

https://errin.eu/news/open-call-european-circular-cities-and-regions-initiative


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/crea-cross-2022-innovlab;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251814;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=callTopicSearchTableState


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 –popis 
partnerů, rozpočet)

• Žádost – část B (Application)

• Excellence

• Impact

• 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)

• Přístup a sdílení mezi všemi 
projektovými partnery



www.oklinka.eu



DĚKUJI ZA POZORNOST

Gabriela Kalužová
OK linka Olomouckého kraje

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

mailto:dotaz@oklinka.eu



