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ZevrubnZevrubnáá strukturastruktura SF SF respresp. ESF. ESF

StrukturStrukturáálnlníí fondyfondy EUEU

1 1 EvropskýEvropský fond fond regionregionáálnlnííhoho rozvojerozvoje (ERDF)(ERDF)

2 2 EvropskýEvropský socisociáálnlníí fond (ESF)fond (ESF)

3 3 EvropskýEvropský zemzeměědděělskýlský podppodpůůrnýrný a a zzááruruččnníí fond fond 

(EAGGF)(EAGGF)

4 4 FinanFinanččnníí nnáástrojstroj pro pro řříízenzeníí rybolovurybolovu (FIFG)(FIFG)
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EVROPSKÝ SOCIEVROPSKÝ SOCIÁÁLNLNÍÍ FONDFOND

Program Iniciativy SpoleProgram Iniciativy Společčenstvenstvíí EQUALEQUAL (zam(zaměěstnanost a rovnstnanost a rovnéé
ppřřííleležžitosti na trhu pritosti na trhu prááce)  celce)  celéé úúzemzemíí ččl. stl. stááttůů.  EU.  EU
SpoleSpoleččný regionný regionáálnlníí operaoperaččnníí programprogram (SROP) (zkvalit(SROP) (zkvalitňňovováánníí
žživota v regionech, pivota v regionech, půůsobnost na opatsobnost na opatřřeneníí v kompetencv kompetencíí krajkrajůů) c) cííl 1 l 1 

Operační program Rozvoj lidských zdrojů(OP RLZ)  
(rozvoj lidských zdrojů) cíl 1

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 pro Prahu 
(JPD3) (rozvoj lidských zdrojů na území hl.m. Prahy)



Rozvoj lidských zdrojRozvoj lidských zdrojůů
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PRIORITY

1. aktivní politika zaměstnanosti

2. sociální integrace a rovné příležitosti

3. rozvoj celoživotního učení

4. adaptibilita a podnikání



Rozvoj lidských zdrojRozvoj lidských zdrojůů
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OPATŘENÍ PRIORITY 3

3.1 Rozvoj počátečního vzdělávání jako základu celoživotního 
učení z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí

3.2 Rozvoj dalšího vzdělávání

3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání – platí pouze pro OP RLZ

Zprostředkujícím subjektem je v případě OP RLZ pro prioritu 3 MŠMT, resp
Hl. m. Praha v případě JPD 3,
www.msmt.cz www.praha-mesto.cz



Jak Jak žžáádatdat??
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Projekty je možno předkládat v rámci výzev zveřejněných na www.esfcr.cz

Projekt musí po obsahové stránce tyto vlastnosti:

- inovativní
- reagující na potřeby priority a opatření
- navazující na strategické dokumenty

Veškeré podmínky (formální i obsahové) jsou zveřejněny u výzvy
pro každou výzvu je stanovena kontaktní osoba s níž je vhodné projekt konzultovat.

Hodnocení předložených projektů je prováděno nezávislou komisí. Schvalování potom zprostředkujícím 
subjektem.



SamotnSamotnéé ččerperpáánníí prostprostřředkedkůů.. Pravidla obecnPravidla obecnáá
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Mechanismus fungování projektů
dotace I.

čerpání

monitorovací zpráva

schválení další dotace v čerpané výši

dotace II

...

Náklady, které se nepodaří prokázat, jdou na vrub žádající instituce. 

V průběhu realizace je možno měnit rozpočet projektu mezi jednotlivými položkami až do výše 15%
původně předkládaného rozpočtu. 



SamotnSamotnéé ččerperpáánníí prostprostřředkedkůů.. SpecifikaSpecifika pro EIZpro EIZ
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Zahrnutí nákladů na EIZ do rozpočtové kapitoly 3. zařízení a vybavení, kam náleží ostatně
i veškeré publikace zakoupené pro projekt.  

V případě nákupů licence EIZ přesahující 100 000,- Kč je nutno dodržet pravidla 
výběrového řízení.

Zajistit možnost kontroly využití EIZ a jejich propagaci.

Propagovat samotné zdroje ESF v souladu s pokyny pro příjmece dotace. 



PPřřáánníí mnoha mnoha úúspspěěchchůů
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Zapojení fondů EU do struktury financování institucí

Příjemce požaduje potřebné peníze a zprostředkující subjekt je velmi ochoten mu je 
poskytnout, což plyne z pravidel jejich čerpání.

Podpora ze strany Zprosředkujících subjektů je velká a informace ke správnému postupu 
při práci na projektech jsou bez problémů dostupné.

Financování EIZ je zajímavou a prospěšnou možností jak prostředky čerpat.

Přeji všem mnoho štěstí a úspěchů při předkládání a realizaci projektů a při užívání EIZ. 



DDěěkujikuji zaza pozornostpozornost

www. jabok.cuni.cz

www.esfcr.cz

www.aip.cz
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