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 Komunitární programy jsou finančním nástrojem 
Evropské unie, které jsou financovány přímo z 
evropského rozpočtu. 

 Cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů z 
jednotlivých členských zemí v oblastech, které přímo 
souvisejí s evropskými politikami. 

 Stejně jako v případě operačních programů 
financovaných ze strukturálních fondů jde o programy 
víceleté.

 Komunitární programy se financují přímo z rozpočtu EU. 
Ta na vybrané projekty přispívá v rozmezí 40-75 % 
(výjimečně až 100 procent).



 Na rozdíl od operačních programů je spravování 
komunitárních programů a příprava konkrétních výzev 
zpravidla v pravomoci Evropské komise. 

 Další základní rozdíl mezi komunitárními a operačními 
programy je ten, že žadatelé operačních programů jsou 
zpravidla z jedné členské země, projekty podané v 
rámci komunitárních programů zahrnují subjekty z více 
členských zemí - partnery.

 Projekty úspěšných žadatelů musí navíc v případě 
komunitárních programů obstát v mezinárodní 
konkurenci, zatímco v případě operačních programů 
mezi sebou soutěží pouze subjekty z dané členské 
země.



 Z komunitárních programů je možné financovat aktivity 
v následujících oblastech:

◦ Výzkum a inovace

◦ Podnikání

◦ Doprava

◦ Energetika

◦ Životní prostředí

◦ Informační společnost

◦ Zdraví

◦ Vzdělávání

◦ Kultura

◦ Sociální politika

◦ Svoboda, bezpečí a další



 Aktivity pro MSP

1. Účast na kolaborativních výzkumných nebo inovačních 
projektech. 

2. SME Instrument

3. Inovace v rozvíjejících se firmách (EUROSTARS)

4. Přístup k rizikovému kapitálu

5. Programy mobility (Marie Curie)

6. Přístup MSP k veřejným zakázkám 

Je plánováno, že MSP by měly získat 20 % rozpočtu H2020



 Priorita I – Vynikající věda

1. Posílení hraničního výzkumu prostřednictvím Evropské 
rady pro výzkum (European Research Council, ERC)

2. Budoucí a vznikající technologie (Future and Emerging
Technologies, FET) Mezioborová spolupráce, inovační 
výzkumné postupy.

3. Akce Marie Skłodowska-Curie (posílení dovedností, 
odborné přípravy a profesního rozvoje)

4. Posílení evropských výzkumných infrastruktur, včetně 
elektronických; přístup pro všechny výzkumné 
pracovníky včetně mimoevropských



 Priorita II – vedoucí postavení průmyslu

1. Vedoucí postavení v průlomových a průmyslových 
technologiích (Leadership in enabling and industrial
technologies, LEIT) - zatraktivnění Evropy jako místa 
pro investice do výzkumu a inovací 

2. Přístup k rizikovému financování (dluhový nástroj pro 
dluhové financování výzkumu a inovací – půjčky a 
záruky; kapitálový nástroj pro kapitálové financování 
výzkumu a inovací)

3. Inovace v malých a středních podnicích (Innovation in 
SMEs)



 Priorita III – Společenské výzvy

1. Zdraví, demografické změny a životní pohoda

2. Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství a 
lesnictví, mořský výzkum a bioekonomika

3. Zajištěná, čistá a účinná energie

4. Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava

5. Ochrana klimatu, účinné využívání zdrojů a suroviny

6. Evropa v měnícím se světě – inkluzivní (podporující 
začlenění), inovativní a reflexivní společnosti

7. Ochrana svobody a bezpečnosti v Evropě



 SME INSTRUMENT

◦ Další z nových nástrojů v programu Horizont 2020

◦ Žadatelem mohou být POUZE malé a střední podniky z 
EU nebo asociovaných zemí

◦ MSP může žádat sám, nebo se spolupracujícími 
partnery

◦ Přístup „bottom-up“, volná volba témat

◦ Spojitá třístupňová podpora, není nutné absolvovat 
všechny fáze

◦ Průběžně otevřená výzva, několik uzávěrek ročně

◦ Příspěvek EK 70%



 Komunitární program pro konkurenceschopnost podniků,

 Program je určen zejména pro malé a střední podniky za 
účelem zvýšení jejich konkurenceschopnosti a zaměstnanosti 
v členských státech Unie,

 Žadatelem mohou být POUZE malé a střední podniky z EU 
nebo asociovaných zemí,

 Určeno na:

◦ Podporu lepšího přístupu k financování MSP,

◦ Podporu snadnějšího přístupu firem na trhy členských států Unie i třetích 
zemí (díky bezplatné celosvětové expertní síti Enterprise Europe
Network), 

◦ Posílení podnikatelské kultury a zlepšení podmínek pro zakládání 
podniků a jejich růst.



 Technologické centrum AV ČR (TC AV ČR)

◦ Je předním národním pracovištěm pro podporu 
mezinárodní výzkumné a vývojové spolupráce v Evropském 
výzkumném prostoru (ERA) – Národní informační centrum 
pro evropský výzkum (NICER)

◦ Provádí strategické studie pro výzkum a inovace

◦ Podporuje inovativní podnikání a mezinárodní transfer 
technologií

◦ Provozuje Českou styčnou kancelář pro výzkum, vývoj a 
inovace (CZELO) v Bruselu



 Celkově slabá účast českých MSP – základem je, 
aby MSP byly mezinárodně a inovačně orientované, 
jinak nemají šanci nalézt partnery pro konsorcium. 

 Měly by dobře znát ta nejlepší evropská pracoviště 
ve svém oboru a být s nimi v kontaktu. 

 Kriticky zhodnotit, jestli daný záměr má šanci 
uspět v konkurenčním prostředí evropské vědy. 

 Pasivita nebo spoléhání na dlouhodobé kontakty a 
recyklaci témat se v rámci EU nevyplácí. 



 Velmi odlišné požadavky evropských programů ve 
srovnání s tuzemskými programy TA ČR. 

 V EU programech je důraz kladen na translační 
výzkum, tedy aby podávané projekty byly už v 
určitém stupni rozpracovanosti a podpora z EU je 
posouvala směrem na trh. 

 V ČR se řídí výstupy spíše dle akademického 
naturelu. Pro české firmy toto může být matoucí a 
mohou být zaskočeny, že v rámci EU projektů musí 
mít projekty lépe podloženy daty a např. i business 
plány, nestačí tedy v projektu dodat akademický 
elaborát. 



Administrativní úkony:

 Pro podání evropských projektů je potřeba být v 
rámci EC registrován a validován jako MSP, je 
potřeba na jejich portálu vytvořit profily 
kontaktních osob, atd. Registrace zde:

 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/d
esktop/en/home.html

 Schvalovací proces přitom trvá nějakou dobu a je 
proto potřeba tyto úkony vyřešit dostatečně v 
předstihu. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html


Organizační adaptace na EU projekty:

 Je potřeba se seznámit a připravit na požadavky 
auditu, který může být uskutečněn v průběhu i po 
skončení projektu. 

 Dále je třeba si důkladně nastudovat finanční 
pravidla, zejména u problematik mezd, cestovného 
a pořizování dlouhodobého majetku, které bývají 
nejčastěji příčinou chyb. 



 Vytvoření cash rezervy. V průběhu EU projektů 
může dojít k výpadku toku podpory i v délce 6 
měsíců. Je potřeba na to být připraven v rámci 
plánování cash flow. 

 Nutnost iniciativy při komunikaci a řízení projektu. 
Často se jedná o velká konsorcia, v nichž jsou 
někteří členové po získání prostředků velmi 
pasivní, což může ohrozit reporting a následné 
další toky financování do projektu. 



 Co se týče Horizontu 2020, situace je aktuálně 
taková, že se podává 8x více projektů, než jich 
může být schváleno. Země, které byly nejvíce 
postiženy ekonomickou krizí, jsou se svými 
žádostmi nejaktivnější. 

 EC nemá dostatek hodnotitelů, proto projekty 
hodnotí i řadoví úředníci, kteří nemají odborný 
vhled a hodnotí zejména na základě dopadu 
přínosů projektu na Evropské společenství, což je 
však jen jedno z hodnotících kritérií. 



 MSP lze doporučit, pokud plánují podávat v rámci 
H2020 nějaký projekt, aby využily služeb 
specializovaných firem, které tyto projekty píší 
profesionálně a mohou v dané oblasti podpory 
prokázat vysokou míru úspěšnosti (protože se 
nejedná o levnou záležitost, je potřeba vybírat 
důkladně). 



Děkujeme za pozornost!

AMSP ČR

Sokolovská 100/94

186 00 Praha 8

Tel.: +420 236 080 454

E-mail: amsp@amsp.cz

Web: www.amsp.cz
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