
Přílohy 
 

Ukázka otázek ve strukturovaném rozhovoru 

 

1. Máte po skončení běžícího projektu v plánu realizovat nějaký další financovaný z ESF?   

  

2. Museli jste v poslední době měnit své cíle? Pokud ano, tak z jakého důvodu.  

  

3. Jaké největší změny se podle vás v posledních několika letech v organizaci odehrály?  

  

4. Plánujete nějaké změny v nejbližší době?  

 

 

PŘÍPRAVA OBDOBÍ 2014 - 20201 

Příprava programového období 2014-2020 je v souladu s nadcházejícím 

rozpočtovým rámcem Evropské unie pro toto sedmileté období. Konečná podoba finanční 

alokace pro Českou republiku není v současné době ještě definitivně stanovena. 

Indikativně se bude jednat o ca. 20,5 mld. € v běžných cenách. Přesná suma však bude 

ještě mírně upřesněna. 

Evropská komise zveřejnila dne 6. října 2011 balíček šesti nových nařízení. 

Vyjednávání jejich definitivní podoby probíhalo déle než dva roky. Jejich finální 

verze byla schválena 17. prosince 2013. V programovém období 2014-2020 budou tvořit 

legislativní základ pro podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů pro 

období 2014-2020. 

Jedněmi z nejvýznamnějších kapitol evropského rozpočtu v nadcházejícím období 

budou i ty, jež obsahují fondy zaměřené na podporu politiky soudržnosti, politiky rozvoje 

venkova a Společné námořní a rybářské politiky. Souhrnně se tyto fondy budou nazývat 

„Evropské strukturální a investiční fondy“, ve zkratce ESIF. Jedná se o dva strukturální 

fondy: Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF/EFRR), Evropský sociální fond (ESF), 
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dále o Fond soudržnosti (CF/FS), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

(EAFRD/EZFRV) a Evropský námořní a rybářský fond (EMFF/ENRF). Náplň těchto 

fondů se oproti jejich současnému zaměření příliš nemění: 

 EFRR (Evropský fond pro regionální rozvoj) bude soustředěn zejména na podporu 

produktivních investic převážně pro malé a střední podniky, budování infrastruktur pro 

základní služby občanům a podnikatelům, investice do výzkumu a vývoje, do zajištění 

vnitřního potenciálu regionů a pro vytváření sítí, spolupráce a výměnu zkušeností; 

 cílem ESF (Evropský sociální fond) je podpořit vysokou úroveň zaměstnanosti a 

kvalitních zaměstnání, mobilitu pracovních sil, povzbudit k vyšší úrovni vzdělávání a 

výcviku, podporovat rovnost pohlaví, rovné příležitosti a nediskriminaci a podpořit 

sociální začleňování a boj s chudobou; 

 FS (Fond soudržnosti) bude zacílen na investice do infrastruktury v oblastech životního 

prostředí, dopravní infrastruktury evropského významu a efektivního využívání energie;  

 cílem EZFRV (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) je podpora 

konkurenceschopnosti zemědělství, udržitelné nakládání s přírodními zdroji a vyvážený 

rozvoj venkovských území; 

 podpora ENRF (Evropský námořní a rybářský fond) bude v ČR zaměřena na podporu 

akvakultury, která bude konkurenceschopná, životaschopná a sociálně i environmentálně 

udržitelná, a podpoří rozvoj území. 

Záměrem Evropské unie je, aby zmíněné fondy maximálním možným způsobem přispěly 

k naplňování strategie EU 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující 

začlenění. Pro lepší využití těchto fondů ve prospěch strategie EU 2020 zpracuje každý stát 

Dohodu o partnerství, kterou schvaluje Evropská komise. K jejímu naplňování přispějí 

jednotlivé programy. 

 

 


