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PŘÍMO ŘÍZENÉ PROGRAMY PO ROCE 2020: 

PŘÍLEŽITOSTI PRO MĚSTA A OBCE

2014-2020 2021-2027

HORIZONT 2020 HORIZONT EVROPA

“Chytrá města a obce”

Kontaktní místo: Technologické centrum AV

• Mise Klimaticky neutrální a chytrá

města

• Cluster 5 (klima, energie, mobilita) –

městské digitální platformy

DIGITÁLNÍ EVROPA

• Specifický cíl 5: Datový ekosystém pro 

klimaticky neutrální a chytré komunity

• Evropká centra pro digitální inovace

NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ 

EVROPY (CEF)

NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ 

EVROPY 2 

CEF Telekomunikace:  Wifi4EU

Kontaktní místo: Ministerstvo vnitra

• CEF 2 Digital: 5G pro chytré komunity



Program Digitální Evropa

pro chytrá a udržitelná města

Data ecosystem for 

climate-neutral and smart 

communities

Testing and 

experimentation 

with AI

https://living-in.eu/


Actions supporting 5G 
infrastructure deployments

5G corridors along 
transport paths

5G for smart 
communities

Actions supporting EU cross-
border data infrastructures

Sub-marine cables of 
strategic importance

Terabit connectivity for 
HPC

Pan-European cloud 
federation

Advanced communication 
infrastructures? (e.g. QCI)

Financial Instruments and Blending Facility



Nástroj pro propojení Evropy (CEF 2 Digital) 
5G for smart communities [“Next generation WiFi4EU”]

• Encourage communities to benefit from local 
connectivity for innovative applications, 
based on the latest technologies.

• Accelerate the roll out of 5G networks, with a 
focus to SEDs and areas at high risk of not 
being served by the market in the medium 
term 

• Support the installation and upgrades to a 5G 
network with the purpose to serve above 
layers of the digital ecosystem

5G services for smart 
communities



PŘÍMO ŘÍZENÉ PROGRAMY PO ROCE 2020: 

PŘÍLEŽITOSTI PRO MĚSTA A OBCE

2014-2020 2021-2027

EVROPA PRO OBČANY

(+ Práva, rovnost a občanství) 

OBČANÉ, ROVNOST, PRÁVA 

A HODNOTY (CERV)

Kontaktní místo: Úřad vlády • Pilíř občanství

LIFE LIFE

Kontaktní místo: Ministerstvo životního prostředí

KREATIVNÍ EVROPA KREATIVNÍ EVROPA

Kontaktní místo: Kancelář Kreativní Evropa

INVEST EU

FACILITA PRO OŽIVENÍ A 

ODOLNOST

• Národní plan obnovy



Program Občané, rovnost, práva a hodnoty

Rovnost a práva

prevence diskriminae a 
podpora rovnosti mužů

a ženpráva dítěte

Práva dětí, lidí se 
zdravotním
postižením

Zapojení občanů

Zvyšování povědomí o 
EU, její historii, kulturní

dědictví

Podpora spolupráce a 
výměn mezi občany, 
podpora zapojování

občanů, 
participativního

rozhodování

Daphne

Prevence násilí na
dětech, mládeži a 

ženách

Pomoc a ochrana
obětí násilí

14

Podporované aktivity: 

1) Analytické studie, průzkumy, hodnocení, zpracování průvodců; 

2) školení, vzájemné učení, workshopy, konference;

3) Zvyšování povědomí, mediální kampaně;

4) Podpora neziskových organizací na EU úrovni



The LIFE Programme 2021-27

Environment

Actions

On legislation and policies

• Support their development, 
monitoring and enforcement

• Help Member States to improve 
their implementation

Nature and 
biodiversity

Circular economy      

and quality of life

Climate  mitigation 
and adaptation

Clean energy 
transition

Project beneficiaries are: 

1/3  private enterprises
1/3    NGOs and civil society organisations
1/3   public authorities

Projects (about 4600 from 1992)
• Develop and demonstrate eco-

innovative techniques and 
approaches

• Help to implement and enforce 
plans and strategies, in compliance 
with EU legislation.

• Promote best practices and 
behavioral changes 

• Catalyse the large scale deployment 
of successful solutions

To halt and reverse 
biodiversity loss

To protect and 
improve the quality 
of the environment

To contribute to the 
shift to a circular, 
energy-efficient, 

renewable energy 
based- and climate 
resilient economy

Sub-programmesObjectives



• Členské státy předkládají Národní plány pro obnovu a oživení

• Komise hodnotí na základě: 

 souladu s doporučeními v rámci Evropského

semestru

 respektování cílů zelené (37%) a digitální (20%) 

transformace

 posílení růstového potenciálu (investice + reformy)

• Rada schvaluje národní plány na základě posouzení Komisí

 RRF k dispozici od 1.1.2021, předkládání národních plánů do 

30.4.2021, financování do 2023, proplácení do 2026 

Facilita na podporu oživení a odolnosti

2021-23 

Granty
€312.5

Půjčky
€360

Rozpočet
€672.5 mld.



DĚKUJI ZA POZORNOST

Pavlina.Zakova@ec.europa.eu


