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1. Přehled fondů vnější spolupráce
Finanční alokace 2014-2020

EDF 30,5 mld. EUR
DCI 19,7 mld. EUR
IPA 11,7 mld.EUR
ENI 15,4 mld.EUR
PI 0,95 mld. EUR
INCS 0,23 mld. EUR
IcSP 2,34 mld. EUR
EIDHR 1,33 mld. EUR
IfG 0,21 mld. EUR

Geografický přehled fondů
IfG
IPA II
ENI

PI

EDF

ENI

IPA II
ENI PI

DCI
PI

DCI
EDF
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DCI
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IPA II – Instrument for Pre-accession
Assistance
Nástroj předvstupní pomoci – od 2014 navazuje na původní IPA
(2007-2013)
•

Politický rámec: Politika rozšiřování EU

•

Kdo: země kandidující na vstup do EU (Černá Hora, Makedonie, Srbsko, Turecko) a
potenciální kandidáti (Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo)

•

Cíle: příprava na členství v EU (harmonizace legislativy, standardů a politik); socioekonomický rozvoj, příprava hospodářství na konkurenční tlak otevřeného trhu; příprava
na budoucí čerpání z EU fondů

1. Reformy při přípravě na členství v Unii a budování institucí a kapacit
2. Socioekonomický a regionální rozvoj (doprava, ŽP, ekonomický rozvoj)
3. Zaměstnanost, sociální politiky, vzdělání, gender, rozvoj lidských zdrojů
4. Zemědělství a rozvoj venkova
5. Regionální a územní spolupráce
•

Rozpočet: 11,699 mld. EUR (2014 – 2020)

•

Dokumenty: nařízení EP a Rady (EU) č. 231/2014 → národní strategické dokumenty
(CSP) → roční programy a projektové fiše (AAP).

ENI – European Neighbourhood Instrument
Nástroj evropského sousedství
•

Politický rámec: Evropská politika sousedství, Východní partnerství, Jižní
sousedství, Unie pro Středomoří, Černomořská synergie, Severní dimenze

•

Kdo: Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina + Rusko
se zvláštním postavením; Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye,
Maroko, Palestinská autonomní území, Sýrie, Tunisko

•

Cíle: posílit ekonomiku, stabilitu a bezpečnost zemí v sousedství EU
Mnoho oblastí – od energetiky, dopravy, životního prostředí, obchodu,
zemědělství, ICT či výzkumu až po podporu demokracie, lidských práv a
právního státu, migraci, bezpečnost, zdravotnictví, školství, sociální
rozvoj, kulturu, podporu občanské společnosti či reformy státní a
veřejné správy.

•

Rozpočet: 15, 433 mld. EUR (2014 – 2020)

•

Dokumenty: Nařízení EP a Rady (EU) č. 232/2014 → víceletý jednotný
rámec podpory (SSF) → roční programy a projektové fiše.
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DCI – Development Cooperation Instrument
Nástroj pro rozvojovou spolupráci
•

Politický rámec: Rozvojová politika EU

•

Kdo – geografická část: 47 rozvojových zemí Asie, Latinské Ameriky + Írán, Irák,
Jemen z regionu Blízkého Východu + Jihoafrická republika

•

Kdo – tematické programy: všechny třetí země kromě zemí IPA.

•

Cíle – geografická část: odstranění chudoby, Rozvojové cíle tisíciletí, lidská
práva, dobré vládnutí, právní stát, regionální spolupráce, vzdělávání, životní
prostředí, kontrola hranic, obchod a podnikání, udržitelný rozvoj přírodních zdrojů,
venkova a infrastruktur aj.

•

Tematické programy: Globální veřejné statky a výzvy, organizace
občanské společnosti, NGOs a místní samosprávy v rozvoji, životní prostředí a
udržitelná správa přírodních zdrojů, migrace a azyl, potravinová bezpečnost, rozvoj
lidského kapitálu, apod. (čl.4)

•

Pan-africký program: posílení partnerství mezi EU a Afrikou, řeší otázky
migrace, podporuje inovace a výzkum, zajištění přístupu k vysokorychlostnímu
internetu, udržitelné dopravní sítě, volební pozorovatelské mise apod.

•

Rozpočet: 19,661 mld. EUR

•

Dokumenty: Nařízení EP a Rady (EU) č. 233/2014 → víceletý orientační program
(MIP) → roční akční programy a projektové fiše.

EDF – European Development Fund
• Evropský rozvojový fond
•

Nejstarší nástroj EU (1959) – mimo rozpočet EU

•

Politický rámec: mezivládní Dohoda z Cotonou (2000 – 2020)

•

Kdo: 79 zemí ACP (subsaharská Afrika, Karibik, Tichomoří) + zámořská
území

•

Cíle: podpora ekonomického, sociálního a kulturního rozvoje zemí,
podpora regionální spolupráce, snižování chudoby, Rozvojové cíle tisíciletí,
dobré vládnutí, posílení míru a politické stability v regionu

•

Různé oblasti – energetika, doprava, zemědělství, životního prostředí,
obchod, lidská práva, spravedlnost, migrace, bezpečnost, budování
institucionálních kapacit, zdravotnictví, školství, Rozvojové cíle tisíciletí,
boj s chudobou, ochrana kulturního dědictví, reformy státní správy atd.

•

Rozpočet: 30, 506 mld. EUR (2014 – 2020)

•

Dokumenty: 11. vnitřní dohoda a finanční nařízení 11. EDF 2015/323 →
národní indikativní programy (NIP) → roční akční programy a projektové
fiše.
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PI – Partnership Instrument
Nástroj partnerství
•

Politický rámec: Dohody o strategickém partnerství

•

Kdo: všechny třetí země (USA, Čína, JAP, BRZ, RUS, IND,
CAN, MEX, Korea, JAR).

•

Cíle: podpora provádění vnějšího rozměru strategie Evropa
2020 propojením tří pilířů: hospodářského, sociálního a
ekologického (zejména změna klimatu), podpora veřejné
diplomacie a spolupráce mezi vzdělávacími a akademickými
kruhy a informační činnosti.

•

Rozpočet: 0,955 mld. EUR (2014 – 2020)

•

Dokumenty: Nařízení EP a Rady (EU) č. 234/2014 → víceleté
orientační programy → roční programy a projektové fiche.

IfG – Instrument for Greenland
Finanční nástroj pro Grónsko
•

Obecný cíl: zachování úzkého a trvalého svazku mezi EU na jedné
straně a Grónskem a Dánskem na straně druhé.

•

Specifické cíle - podpora Grónska v oblastech:
– diverzifikace hospodářství
– zvyšování kvalifikace pracovní síly
– zlepšení využívání a kvality informačních technologii

•

Dále spolupráce v oblastech:
–
–
–
–
–

vzdělávání a odborná příprava, cestovní ruch a kultura
přírodní zdroje včetně nerostných surovin
energetika, klima, životní prostředí
sociální oblast, mobilita pracovní síly
výzkum a inovace (energetika, změna klimatu, odolnost proti katastrofám, přírodní
zdroje včetně nerostných surovin a udržitelné využívání živých zdrojů)

•

Rozpočet: 0,21 mld. EUR, (finanční pomoc Unie se poskytuje
především prostřednictvím rozpočtové podpory).

•

Dokumenty: Rozhodnutí Rady 2014/137/EU o vztazích mezi
Evropskou unií na jedné straně a Grónskem a Dánským královstvím na
straně druhé → orientační programový dokument
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EIDHR – European Instrument for Democracy and Human Rights
Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva
•Politický rámec: Politika

EU na podporu demokracie a lidských práv

•Kdo: Země,

kde jsou nejvíce porušován lidská práva, základní svobody, principy
právního státu, znemožňována činnost místní občanské společnosti (implementace
projektů EU bez souhlasu vlád tamních zemí) + volební pozorovatelské mise EU (se
souhlasem zemí)
Hlavní realizátoři: NGOs (místní, unijní), ale i veřejné organizace
•Cíle:

1.

Dodržování lidských práv a základních svobod

2.

Posilování úlohy občanské společnosti v podpoře budování demokracie

3.

Implementace vodítek EU k lidským právům (trest smrti, mučení, obránci
lidských práv, děti v ozbrojených konfliktech, násilí na ženách)

4.

Podpora mezinárodního rámce lidských práv (např. podpora Úřadu Vysoké
komisařky OSN pro lidská práva, společné projekty s Radou Evropy)

5.

Volební pozorovatelské mise EU

•Rozpočet: 1,333

mld. EUR

•Dokumenty: Nařízení EP

a Rady (EU) č. 235/2014, strategické dokumenty (3 roky) →
roční programy a projektové fiše.

IcSP

– Instrument contributing to Stability and
Peace

Nástroj přispívající ke stabilitě a míru
•

Politický rámec: Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU, Společná
bezpečnostní a obranná politika EU, doplňuje se s nástroji SZBP a
humanitární pomoci

•

Kdo: všechny třetí země

•

Cíle:

•

V krizových situacích nebo v případě vznikajících krizí urychleně přispívat
k nastolení stability účinnou reakcí, která má pomoci zachovat, vytvořit nebo
obnovit podmínky potřebné k řádnému provádění vnějších politik a
činností Unie podle článku 21 Smlouvy o EU.

•

Přispívat k předcházení konfliktům a zajišťování kapacity a
připravenosti k řešení situací před krizí a po ní a budování míru (čl.4).

•

Řešit specifické globální a nadregionální hrozby ohrožující mír,
mezinárodní bezpečnost a stabilitu (čl.5).

•

Dokumenty: Nařízení EP a Rady (EU) č. 237/2014, tematické strategické
dokumenty → víceletý orientační program → roční programy a projektové
fiche.
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INSC – Instrument for Nuclear Safety
Cooperation
Nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti
•

Politický rámec: Energetická politika EU v oblasti jaderné bezpečnosti,
Euratom

•

Kdo: třetí země vyvíjející jadernou energii (převážně využíván pro Rusko a
Ukrajinu, ale také pro Arménii a Kazachstán), v posledních letech se rozšiřuje
i na země ostatních kontinentů, kromě vyspělých zemí

•

Cíle: podpora opatření vedoucích k vyššímu stupni technické bezpečnosti
jaderných zařízení, ochraně proti radiaci a aplikaci účinnějších a
efektivnějších záruk na ochranu nukleárních zařízení a materiálů ve třetích
zemích

•

Hlavní aktivity – podpora regulačních rámců, bezpečné nakládání s
radioaktivním odpadem, sanace bývalých elektráren, příprava na krizové
situace, podpora mezinárodní spolupráce

•

Rozpočet: 0,225 mld. EUR

•

Dokumenty: Nařízení EP a Rady (EU) č. 237/2014 → strategické dokumenty
→ víceleté orientační programy → roční programy a projektové fiche.

Víceletý indikativní program DRK 2014 - 2020
• Definuje prioritní oblasti spolupráce pro období 2014-2020.
• Celková finanční alokace 620 mil. EUR

zdraví 150 mil. EUR

UŽP a zemědělství 130 mi.
EUR
státní správa 160 mil. EUR

dopravní infrastruktura 150
mil. EUR
podpůrné opatření 30 mil.
EUR
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Víceletý indikativní program DRK 2014 - 2020
• Oblasti podpory:
1. Podpora zdraví v rámci přístupu „Návaznosti základní
pomoci, obnovy a rozvoje“.
Cíle:
–

podpora národního zdravotního programu

–

boj proti chudobě,

–

zlepšení zdravotního stavu obyvatel,

–

udržitelný přístup ke kvalitní zdravotní péči v kontextu rozvojových cílů
tisíciletí,

–

zahrnutí oblastí způsobilých pro poskytnutí humanitárně pomoci do přístupu
LDDR,

–

posílení institucionálních kapacit ministerstva zdravotnictví na ústřední a
oblastní úrovni

Víceletý indikativní program 2014 - 2020
2. Udržitelné životní prostředí a zemědělství
Cíle:
–

Přispět k ochraně a zlepšování životního prostředí a využití přírodního bohatství
za účelem zvýšení ekonomického přínosu pro obyvatelstvo.

–

Ochrana lesních ekosystémů a zachování biodiverzity prostřednictvím lepšího
řízení využívání přírodních zdrojů.

–

zvýšení využívání obnovitelných zdrojů za účelem stimulace sociálněhospodářského rozvoje obyvatelstva a posílení udržitelného zemědělství a
rozvoje venkova.

–

Snížit odlesňování přírodních ekosystémů a zabránit zvýšení ukládání oxidu
uhličitého a vyrovnání emisí skleníkových plynů zodpovědných za globální
změnu klimatu.

–

Snižování negativních dopadů na životní prostředí v Kinshase prostřednictvím
lepší sanitace.
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Víceletý indikativní program 2014 - 2020
3. Podpora dobré správy a rozvoje právního státu
Cíle:
–

Přispět ke zlepšení fungování státní správ,

–

posílit autoritu státu, přispět k upevnění demokracie,

–

boj proti bezpráví a prosazování spravedlivého a trvalého míru napříč justicí,
policejních a armádních složek.

4. Obnova státní silnice úsek Tshikapa – Mbuji-Mayi
Cíle:

– Komplexní silniční propojení celé země za účelem obnovení sítě
dopravní infrastruktury, která je klíčová pro posílení uzemní celistvosti
země, hospodářskou obnovu, regionální integraci a snížení chudoby.
5. Podpůrné opatření
Cíle:
– technická pomoc, podpora občanské společnosti, zajištění
administrativních nákladů, zajištění personálních kapacit apod.

Roční akční programy 2014
2014 – Program na podporu reformy bezpečnostního sektoru –
25 mil. EUR
Cíle:
Podpora civilním a vojenským orgánům při provádění reformy
bezpečnostního sektoru v oblasti administrativy a managementu, posílení
právního státu a podpory udržitelného míru. Program obsahuje 3
komponenty: plánování a realizace plánu reformy, modernizace správy,
kontrola vnitřní a vnější bezpečnosti.
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Roční akční programy 2015
2015 - Program na podporu životní prostředí a udržitelného
zemědělství pro ochranu prioritních biologických lokalit - 130
mil. EUR
Cíle:
Přispět k ochraně a udržitelnému zhodnocení biologické diversity
národních parků.
Podpořit a zhodnotit udržitelnou zemědělskou a lesnickou produkci a
služby ekosystému ve prospěch socio-ekonomického rozvoje místní
populace.
Zastavit odlesňování přírodních ekosystémů, které je hlavní příčinou
klimatických změn a zvýšit zadržování uhlíku v rámci udržitelné ochrany,
valorizace a řízení přírodních zdrojů.

Projekty
Dodávka hydrografického plavidla pro Národní agenturu
pro správu vodních cest v Demokratické republice
Kongo (předběžné oznámení)
Předmět zakázky:
výroba, dodání a doručení hydrografického plavidla (vybavené elektronickým
zařízením) navrženého speciálně k provádění batymetrických průzkumů pro
Národní agenturu správy vodních cest (příjemce) v rámci projektu na podporu
splavnosti jezer a řek v Demokratické republice Kongo.
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2. Investiční nástroje/facility
Investiční mechanizmy, zřízeny v rámci fondů vnější
spolupráce.
Cíle
• Podpora infrastrukturních investic.
• Podpora zapojení soukromého sektoru do hospodářského a sociálního vývoje v
partnerských zemích.
• Propojení grantů z rozpočtu EU, dobrovolných příspěvků ČS a dalších dárců, s
půjčkami multilaterálních a bilaterálních evropských finančních rozvojových
institucí.
• Dosažení finanční páky / multiplikačního efektu.
Struktura
• Strategická Rada (schvaluje strategické priority / koncepční rámec)
• Technical Assistance Meeting TAM (předsedá EK, účastní se rozvojové
finanční instituce s cílem předpřipravit a prodiskutovat projekty před
předložením ke schválení na operativní radu)
• Operativní rada (schvaluje konkrétní příspěvky do projektů předložených FIG)

Přehled blendingových nástrojů
Geografické blendingové rámce:
•

ENI - NIF (Neighbourhood Investment Facility)

•

DCI - LAIF (Latin America Investment Facility)
- AIF (Asian Investment Facility)
- IFCA (Investment Facility for Central Asia)
- ElectriFI + AgriFI – (tematické nástroje)

•

IPA - WBIF (Western Balkans Investment Framework)

•

EDF - IFP (Investment Facility for Pacific)
- CIF (Caribbean Investment Facility)
- AfIF (Africa Investment Facility)
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Formy blendingu
Grant Evropské komise na podporu investičního
projektu:

• Snížení počátečních investic a celkových nákladů pro
partnerskou zemi - investiční granty, dotace
úrokových sazeb
• Zajištění potřebné kvality, efektivnosti a
udržitelnosti projektu - technická pomoc
• Získání dodatečného kapitálu - rizikový kapitál,
příspěvky do základního kapitálu
• Snižovaní rizika - poskytování finančních záruk

Blendingový proces
Komitologické výbory
• Regionální indikativní program → určí pro jaké prioritní
oblasti podpory se použije blending
• Regionální roční akční program → schválení akční fiše, převod
finančních prostředků do finanční facility.

Operativní Rady
• Projektové fiše → schválení příspěvků EU kvalifikovanou
většinou ČS.
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Příklad schváleného projektů - NIF
•

E/54 – KfW - Regional - Caucasus Transmission Network
(Transmission Line and HVDC station between Armenia
and Georgia), Stage 1- € 10 million (€ 7 million for
Investment Grant and € 3 million for TA).
– Projekt je zaměřen na energetickou infrastrukturu. Cílem je podpořit
arménskou energetickou bezpečnost, která je klíčová k zajištění
udržitelného hospodářského rozvoje v celé oblasti.
– Sektor: energetická infrastruktura.
– Vedoucí finanční instituce: KfW (spolufinancováno EIB).
– Implementuje: arménské Ministerstvo pro energetiku a přírodní zdroje
(High-Voltage Electricity Networks JSC, Armenia; JSC Georgian State
Electrosystem).
– Financování 1. fáze 134. mil. EUR
KfW
EUR
85,0 m
EIB
EUR
10,0 m
NIF
EUR
10,0 m
HVEN
EUR
22,4 m
GSE
EUR
6,6 m

Seznam finančních institucí
• EIB – Evropská investiční banka www.eib.org/index.htm
• EBDR – Evropská banka pro obnovu a rozvoj
www.ebrd.com/home

• AFD – Francouzská rozvojová agentura
www.afd.fr/lang/en/home/AFD/presentation-afd/GouvernanceAFD/CS

• KfW – Německá rozvojová banka www.kfw.de/kfw.de-2.html
• GIZ – Německá rozvojová agentura www.giz.de/de/html/index.html
• CEB – Rozvojová banka Rady Evropy www.coebank.org/en/
• AECID – Španělská rozvojová agentura www.coebank.org/en/
• NIB – Norská investiční banka www.nib.int/disclaimer
• SIMEST – Italská investiční banka www.simest.it/page-en.php?id=2
• OeEB – Rakouská rozvojová banka www.oeeb.at/en/Pages/default.aspx

• SOFID – Portugalská rozvojová instituce www.sofid.pt/pt/
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Trustové fondy
• Trustové fondy patří mezi další z
nástrojů rozvojové politiky EU.
• Jejich cílem je sjednotit finanční
příspěvky od různých dárců a
umožnit tak EU rychle a flexibilně
reagovat na mimořádné a kritické
situace.

Právní základ
•

Nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012 Evropského parlamentu a
Rady ze dne 25 října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o
souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES,
EURATOM) č. 1605/2002, čl. 187 (finanční nařízení)

•

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2014 ze dne 11.
března 2014, kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro
provádění nástrojů Unie pro financování vnější činnosti (společné
implementační nařízení) čl. 4.
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Zásady trustových fondů
• Jsou přínosem pro opatření Unie – cílů EU lze lépe dosáhnout na
úrovni Unie, než na úrovni ČS.
• Nesmí být vytvořeny za účelem duplicity již existujících finančních
nástrojů, ale pouze v případech, kdy zajišťují jasnou politickou
viditelnost Unie a přinášejí výhody z hlediska řízení, jakož i lepší
kontroly Unie nad riziky a vyplácením příspěvků Unie a dalších
dárců.
• Trustové fondy Unie se zřizují na dobu určitou, která je vymezena
v jejich zřizovacím aktu. Tato doba může být rozhodnutím Komise
na žádost správní rady dotčeného trustového fondu prodloužena.

Řídící struktury trustových fondů
Správní rada
• Předsedá jí Evropská komise.
• Jsou zde zastoupeni dárci s hlasovacím právem (každý jen jeden
hlas) a v úloze pozorovatelů členské státy, jež do fondu nepřispěly.
• Rozhoduje o využití finančních prostředků, tvoří a přezkoumává
celkovou strategii fondu a rozhoduje o přistoupení nových dárců.

Operační výbor / rada
• Předsedá jí Komise.
• Její činnost není ve finančním nařízení definována. Řídí se
pravidly uvedených v zřizovacím aktu. V principu se jí zúčastní
pouze dárci (příspěvek od 3 mil. EUR).
• Rozhoduje o konkrétních alokacích finančních prostředků na
jednotlivé projekty, hlasy se (až na výjimky) váží dle výše
členských příspěvků.
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Další legislativa a projektové
dokumenty
Rozhodnutí Evropské Komise o založení
trustového fondu.
• Schvaluje se na komitologických výborech Evropské komise
prostřednictvím hlasováním členských států.
• Definuje hlavní cíl trustového fondu, včetně geografického
vymezení jeho působnosti a jeho trvání.
• Obsahuje ustanovení o vytvoření zřizovacího aktu a
pověřuje zodpovědnou osobu, která jej jménem EK
podepíše.

Další legislativa a projektové
dokumenty
Zřizovací akty
• Ustanovuje roli správce fondu
• Detailně stanovuje cíle fondu
• Obsahuje podrobná ustanovení týkající se financování fondu (výše
členského příspěvků, postup pro vložení členského příspěvku,
postup pro zapojení nových dárců, provozních nákladech, apod.).
• Obsahuje podrobné informace o řídících strukturách fondu
(správní rada, operativní rada, správce fondu)
• Další ustanovení spojená s činností fondu jako např. finanční
kontrola, postup týkající se změny vybraných ustavení zřizovacího
aktu, ukončení činnosti fondu, zajištění transparentnosti, střetu
zájmů, trvání a zánik fondu apod.)
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Další legislativa a projektové
dokumenty
Projektové dokumenty/fiše
• Název projektu.
• Způsob implementace (přímo, nepřímo, rozpočtová
podpora, granty, přímé granty, apod.)
• Podrobný rozpočet dle jednotlivých implementačních
modalit.
• Cíle projektu a očekávané výsledky a aktivity.
• Přehled aktivit dalších donorů v daném regionu.
• Způsob kontroly a monitoringu dosažení očekávaných
výsledků.

Přehled Trustových fondů
• Trustový fondy pro řešení Syrské krize
(MADAD)
• Trustový fond pro Středoafrickou
republiku (Bêkou)
• Evropský krizový fond pro Afriku
• Kolumbijský trustový fond
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Přehled Trustových fondů
Trustový fondy pro řešení Syrské krize (MADAD)
•

Vznik: fond byl založen dne 15.12.2014 podpisem zřizovacího aktu mezi EU a
IT, která byla první donorem z řad ČS.

•
–
–
–

Cílové regiony:
primárně Sýrie a Irák
nově i země západního Balkánu potýkající se s dopady migrační krize,
dále pak Libanon, Jordánsko, Turecko, Egypt a další země v regionu zasaženy
krizí.

Hlavní cíle: zajištění intenzivnější a koordinované pomoci v návaznosti na
Syrskou a Iráckou krizi, zajištění potřeb uprchlíků, vnitřně vysídlených osob a
navrátilců, rekonstrukce země a stabilizace post konfliktní situace.
– Sektorově: vzdělání, zdraví, vodohospodářství, podpora MSP a podnikatelů,
městský a regionální rozvoj apod.
•

•
–
–
–

Financování
Příspěvek EK činí 500 mil. EUR (ENI, IPA)
Bilaterální příspěvky ČS jsou 60,5 mil. EUR
ČR přispěla 5 mil. EUR (2 x 2,5 mil. EUR)

Přehled Trustových fondů
Evropský krizový fond EU pro Afriku
•

Vznik: fond byl založen v listopadu 2015 na summitu EU-Afrika ve Vallettě s
platnosti do 31. 12. 2020.

•

Cílové regiony: oblast Sahelu a Čadské jezero, Africký roh a severní Afrika
(každý z regionů má vlastní finanční alokaci a vlastního správce)

•

Hlavní cíle: podpora stability v dotčených regionech; lepší řízení migrace;
řešení příčin destabilizace dotčených regionů, nuceného vysídlení a nelegální
migrace.

• Financování:
– Jedná se doposud o největší trustový fondy založený Evropskou komisí s
počátečním vkladem 1, 8 mld. EUR (EDF, DCI, ENI).
– Mezi další dárce patří ČS s celkovou alokací 82 mil. EUR
– Zapojení jsou i dárci mimo EU jako je CH a NO.
– Příspěvek ČR 0,74 mil. EUR sloučen s příspěvky V4 s cílem dosáhnout
celkového minimálního příspěvku 3 mil. EUR (rotující hlasovací právo).
– Na rozdíl od ostatních TF se hlasy v operativní radě neváží.
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Přehled Trustových fondů
Trustový fond pro Středoafrickou republiku (Bêkou)
•

Vznik: fond byl založen dne 15 července 2014. Zakládacími členy byly
spolu s EU tři členské státy NL, FR, DE.

•

Cílové regiony: Středoafrická republika a sousedící země.

•

Hlavní cíle: Poskytovat konzistentní a cílenou podporu odolnosti
zranitelných skupin a podpořit všechny aspekty související s vystoupením
Středoafrické republiky z krize, včetně obnovy země. Obnovení základních
veřejných služeb, oživení hospodářství, zprovoznění řádného fungování
veřejné správy a samosprávy, a v neposlední řadě zmírnit dopady krize na
sousedící země.

• Financování:
– Počáteční vklad EK činí 41 mil. EUR (EDF, ECHO).
– Z ČS do fondu přispěly DE, NL a FR celkem 13 mil. EUR

Přehled Trustových fondů
Kolumbijský trustový fond
•

Vznik: prováděcí rozhodnutí Komise o vytvoření fondu, zřizovací akt fondu a
finanční rozhodnutí Komise byly schváleny počátkem března 2016. Zřizovací akt ale
nebyl doposud zakládacími členy podepsán, což je podmínkou pro spuštění fondu.
Podepsání zřizovacího aktu je podmíněno podpisem mírové dohody a ukončením
občanské války.

•

Cílové regiony: Kolumbie

•

Hlavní cíle: Cílem fondu je přispět k implementaci mírových ujednání
mezi kolumbijskou vládou a Revolučními ozbrojenými silami Kolumbie.
Je zaměřen na podporu programů týkajících se vládních reforem,
decentralizace, vyšší zapojení občanské společnosti do veřejného života,
podporu principů právního státu v kontextu boje proti organizovanému
zločinu založeného na obchodování s narkotiky (rozvoj venkova,
zemědělství, rehabilitace životního prostředí), a v neposlední řadě posílení
odolnosti ohrožených skupin obyvatel (prosazování lidských práv, rovnosti
pohlaví apod.)

•

Financování:

– Schválený počáteční vklad EK činí 70 mil. EUR (DCI).
– Do fondu se chystají přispět IE, IT, ES, SE a NL.
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Nástroj finanční pomoci uprchlíkům v
Turecku
• Vznik: nástroj vzniknul na základě dohody ČS z podnětu EK ze dne 3. 2.
2016 v návaznosti na přijetí Společného akčního plánu EU-Turecko dne 15.
10. 2015.
• Hlavní cíle: zajistit řádnou a efektivní koordinaci opatření financovaných z
příspěvků členských států a z rozpočtu EU zejména pokud jde o:
–

pomoc Turecku při řešení okamžitých humanitárních a rozvojových
potřeb uprchlíků

–

podporu místním úřadům při řízení přílivu uprchlíků

• Financování: celková výše pomoci činí 3 mld. EUR. na období 2016 – 2019.
– 1 mld. EUR z rozpočtu EU (pozn. v současné době alokováno cca 250 mil.
EUR z rozpočtu EU pro rok 2016 a v roce 2017 alokováno 750 mil. EUR)
– 2 mld. EUR z bilaterálních příspěvků ČS
– celková alokace bude implementována prostřednictvím 2/3 IPA a 1/3 z
humanitární pomoci
– závazek ČR činní celkem 20, 38 mil. EUR / cca 545 mil. CZK

5. Kde hledat projekty?
• EUROPEAID
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Michal Klučka
tel.: +32 2 2139 213
e-mail: michal_klucka@mzv.cz
Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii

Děkuji za pozornost
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