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Vymezení tématu
Kohezní politika – ESIF – strukturální fondy – kohezní fondy – sdílené řízení

Nařízení o společných ustanoveních („CPR“) pro jednotlivé fondy

Množina/rodina  CPR:

     Evropský fond pro regionální rozvoj   Evropský sociální fond+                 

           Fond soudržnosti         Fond pro spravedlivou transformaci

Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond        

                                                             Azylový, migrační a integrační fond
Fond pro vnitřní bezpečnost

            Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky



Princip partnerství – definice (od roku 
1988)
Princip partnerství zahrnuje v souladu s nařízením o společných 
ustanoveních (CPR) úzkou spolupráci mezi orgány veřejné správy na 
národní, regionální a místní úrovni, hospodářskými a sociálními partnery 
a dotčenými organizacemi občanské společnosti. Partneři by měli být 
aktivně zapojeni v celém cyklu programu – v přípravě, provádění, 
monitorování a hodnocení programu. 

Zdroj: dotaceeu.cz (OP Technická pomoc)

Účast na centrální úrovni – Rada vlády pro ESIF – i na úrovni programů 
(Monitorovací výbory a orgány pro přípravy výzev)



Evropský kodex chování pro zásadu partnerství 
zavádí společný soubor standardů pro posílení 
konzultací, účasti a dialogu s partnery při programování 
a provádění evropských strukturálních a investičních 
fondů (ESIF).

Hlavní principy: účast partnerů, representativnost 
partnerů a transparentnost procesů 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci č. 240/2014 o 
evropském kodexu chování pro partnerskou spolupráci 
v rámci evropských strukturálních a investičních fondů

European Code of Conduct 2014-2020





NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A 
RADY (EU) 2021/1057 ze dne 24. června 
2021, kterým se zřizuje Evropský sociální fond 
plus (ESF+) a zrušuje nařízení (EU) č. 
1296/2013

Tématická koncentrace: 0,25% alokace na 
budování kapacit občanské společnosti a 
sociálních parnerů.  

Evropský sociální fond plus



• V oblastech, jako jsou

•  1) vzdělávání (dospělých), inkluzivní 
vzdělávání, rekvalifikace, 

• 2) sociální začleňování (práce se 
sociálně vyloučenou populací), 

• 3) distribuce materiální pomoci atd.,

 je úzká spolupráce s občanskou 
společností velmi důležitá. 

Princip partnerství v ESF+



• Z 26 členů MV OPZ+ s hlasovacím právem: 

� 10 zastupuje orgány státní správy (ŘO, PO, atd.), 
tj. 38 %

•  

� 9 zastupuje samosprávy, sociální partnery, církve

� 7 zastupuje občanskou společnost

Monitorovací výbor OP Zaměstnanost+



• Z 34 členů s hlasovacím právem:

• 15 zastupuje orgány státní správy 
(44 %)

• 14 zastupuje výzkumné či 
vzdělávací (zastřešující) 
organizace či samosprávy

• 4 zastupují občanskou společnost

MV OP Jan Amos 
Komenský



Komise naslouchá občanské 
společnosti pro nastavení svých 
politik, ale i z pohledu monitoringu 
implementace fondů

Case study: Zákon o sociálním 
bydlení – Evropský semestr 2022 
(CSR)

Širší partnerství s občanskou společností



Děkuji za pozornost
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