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Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie inicia-
tivu s názvem „Evropský rok“.

Každý ročník je věnován specifické oblasti ži-
vota občanů Unie. Téma navrhuje Evropská 
komise a přijímá jej Evropský parlament spolu  
s vládami členských států EU.

Cílem iniciativy je zvýšit informovanost a po-
vědomí nejen mezi evropskými občany, ale  
i jednotlivými státy. Záměrem je podnítit diskuzi  
a popř. i změnit postoje obyvatel. 

Slouží k tomu jak místní, celostátní tak i pře-
shraniční projekty zaměřené na dané téma.

V historii proběhl například Evropský rok boje 
proti rasismu a xenofobii (1997), Evropský rok 
jazyků (2001), Evropský rok mobility pracovní-
ků (2006), Evropský rok dobrovolnictví (2011)  
či Evropský rok občanů (2013–2014).

Tématem letošního roku je rozvoj. Je to poprvé 
v historii, kdy se tato iniciativa zaměřuje na me-
zinárodní rozvojovou pomoc EU.

Více informací naleznete na:

http://europa.eu/a http://europa.eu/eyd2015/cs

Iniciativa 
Evropský rok



32

Evropská unie je společně se svými členskými 
státy největším poskytovatelem rozvojové po-
moci na světě. Více než 50 % prostředků urče-
ných na rozvojovou pomoc plyne právě z Evropy.

Unie se prostřednictvím letošního Roku snaží 
zvýšit povědomí veřejnosti o rozvojové spolu-
práci EU a členských států EU a posílit tím za-
pojení, kritické myšlení a aktivní zájem občanů  
o globální problémy.

Rok 2015 je také rokem, kdy vyprší platnost tzv. 
Rozvojových cílů tisíciletí, stanovených na Su-
mmitu OSN v roce 2000.

Bude docházet nejen k bilancování těchto cílů, 
ale také ke stanovení nového celosvětového 
rámce a postupů, jak vymýtit chudobu, podpo-
řit udržitelný rozvoj a vyřešit otázky spojené se 
změnou klimatu.

Více na: 

https://europa.eu/eyd2015/cs

Proč rok rozvoje?
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Na zvláštním zasedání Valného shromáždění 
Organizace spojených národů, tzv. Summitu ti-
síciletí, zavázali přední státníci členských zemí 
OSN celé mezinárodní společenství ke splnění 
ambiciózních cílů v oblasti světového rozvoje  
a k vymýcení chudoby do roku 2015.

Mezi osm tzv. Rozvojových cílů tisíciletí (Millenni-
um Development Goals - MDGs) řadíme: 

1. Odstranit extrémní chudobu a hlad
2. Zpřístupnit základní vzdělání pro všechny
3. Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen  

 ve společnosti
4. Omezit dětskou úmrtnost
5. Zlepšit zdraví matek
6. Bojovat proti HIV/AIDS, malárii a jiným 
  nemocem
7. Zajistit trvalou udržitelnost životního 
  prostředí
8. Vytvořit globální partnerství pro rozvoj

Mezi hlavní nástroje vedoucí ke splnění těchto 
cílů patří navýšení investic do sociální oblasti, 
životního prostředí a infrastruktury v hospo-
dářsky chudých zemích, stejně jako jejich efek-
tivnější využití.

V České republice bojuje za naplnění těchto cílů 
kampaň Česko proti chudobě.

Více informací lze nalézt na:

https://www.osn.cz, http://www.czda.cz, 
http://rozvojovka.cz, http://fors.cz aj.

Rozvojové 
cíle tisíciletí
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European Year for Development vznikl ze spo-
lečné iniciativy evropských institucí a Evropské 
konfederace CONCORD, která sdružuje nezisko-
vé organizace pro humanitární pomoc a rozvoj.

Rok 2015 je pro rozvojovou pomoc rokem mi-
mořádným. Jedná se o vůbec první evropský 
rok, který se zaměřuje na vnější aktivity Unie  
a na úlohu Evropy ve světě.

Mottem Evropského roku je: 
our word (náš svět)
our dignity (naše důstojnost)
our future (naše budoucnost)

Více na: 

https://europa.eu/eyd2015/cs

2015

Evropský

rok pro rozvoj

our world
our dignity
our future

2015
European Year
for Development
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Zastřešujícím tématem národního programu 
ČR pro rok rozvoje je propojování činností ne-
ziskového, soukromého a veřejného sektoru  
v rámci zahraniční rozvojové spolupráce.

ČR plánuje pro dosažení tohoto cíle pořádání 
osvětových a vzdělávacích akcí pro širokou ve-
řejnost i cílové skupiny z řad nevládního sekto-
ru a státní samosprávy.

Národním koordinátorem aktivit pro Evropský 
rok pro rozvoj je Odbor rozvojové spolupráce 
a humanitární pomoci Ministerstva zahranič-
ních věcí ČR.

Národním příjemcem finančních prostředků 
pro realizaci aktivit spojených s Evropským 
rokem pro rozvoj je Česká rozvojová agentura 
(ČRA).

ČRA podpořila v roce 2015 dvě desítky projek-
tů zahraniční rozvojové spolupráce, které pro-
pagují roli ČR a EU v zahraničí. Projekty byly 
podpořeny z prostředků státního rozpočtu ČR 
a Evropské komise.

Dotační tituly, v rámci financování Evropskou 
komisí, byly rozděleny na Evropský rok pro roz-
voj 2015 (EU) – Osvěta, Vzdělávání, Akademický 
výzkum, Soukromý sektor, Místní samospráva. 

Více informací na:

http://www.czda.cz

Evropský rok 
pro rozvoj v ČR
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V rámci Evropského roku pro rozvoj probíhá 
řada aktivit, které realizuje jak Ministerstvo za-
hraničních věcí, tak i Česká rozvojová agentura 
a mnoho nevládních neziskových organizací. 

Celý rok probíhá také celosvětová kampaň za-
měřená na boj s chudobou a upozorňující na 
jednání o novém programu Udržitelných rozvo-
jových cílů. 

Aktivity probíhající v rámci Evropského roku 
pro rozvoj v České republice shrnuje webová 
stránka EU: 

https://europa.eu/eyd2015/cs

Každý měsíc je věnován jinému tématu:
Leden Evropa a svět
Únor Vzdělávání
Březen Ženy a dívky
Duben Zdraví
Květen Mír a bezpečnost
Červen Udržitelný ekologický růst, slušná 

pracovní místa a řádné podniky
Červenec Děti a mládež
Srpen Humanitární pomoc
Září Demografie a migrace
Říjen Zajišťování potravin
Listopad Udržitelný rozvoj a opatření v ob-

lasti klimatu
Prosinec Lidská práva a správa věcí veřejných
Informace a aktuality naleznete také na Face-
booku (European Year for Development 2015) 
a Twitteru (@EYD2015).

Co nám přinese 
Rok rozvoje?
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Dalším zdrojem informací je pravidelný Bulle-
tin Ministerstva zahraničních věcí ČR k zahra-
niční rozvojové spolupráci v rámci Evropského 
roku pro rozvoj 2015, který je připravován 
spolu se zástupci České rozvojové agentury. 
Ve věstníku, který vychází každý měsíc, lze na-
lézt aktuální a velmi zajímavé informace k roz-
vojové spolupráci. 

Více na: 

http://www.mzv.cz/pomoc

Publikace a další tiskové materiály dotýkající se 
Evropského roku pro rozvoj 2015, ale i rozvo-
jové politiky a spolupráce EU (v tištěné i online 
podobě) jsou k dispozici na oficiálním knihku-
pectví EU (EU Bookshop): 

https://bookshop.europa.eu/cs/home/

Ročně se v rámci EU na podporu projektů roz-
vojové pomoci alokuje 9 miliard eur.

Podíl Evropské unie na humanitární a rozvojové 
pomocí tvoří více než 50 % objemu všech celo-
světových prostředků.

EU disponuje pro Evropský rok pro rozvoj roz-
počtem 15 milionů eur.

Po Českou republiku bylo z této částky přiděle-
no 150 000 eur (4,1 mil. Kč). Vzhledem k nutné 
podmínce spolufinancování iniciativy ze strany 
členských států EU tvoří rozpočet na Evropský 
rok pro rozvoj v ČR navíc dalších 37 500 eur  
(1 mil. Kč) z prostředků státního rozpočtu.

Financování 
Evropského roku 
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Počátky rozvojové politiky v Evropě sahají již do 
poloviny 50. let 20. století, jako samostatná po-
litika EU vzniká v první polovině 90. let.

Rozvojová politika vychází z mezinárodně plat-
ných dohod, uzavřených s rozvojovými země-
mi, často bývalými koloniemi evropských států.

Právě po osamostatnění těchto kolonií byl 
mnohým z nich poskytnut zvýhodněný přístup 
k trhu Evropských společenství, jakožto před-
chůdci EU.

Skupina afrických, karibských a pacifických 
států (AKP), se kterými Unie primárně v oblasti 
humanitárního rozvoje spolupracuje, dnes čítá 
79 států.

Smlouva o EU zavedla 3 principy rozvojové po-
litiky, tzv. 3C.

• Coordination (koordinace)
• Coherence (soudržnost)
• Complementarity (doplňkovost)

Zásadním dokumentem pro určení cílů rozvojo-
vé politiky EU je Evropský konsenzus o rozvoji 
(2005) – Společné prohlášení Rady, Evropské 
komise a Evropského parlamentu k rozvojové 
politice EU.

Za provádění rozvojové politiky je zodpovědná 
EK a především její Generální ředitelství pro hu-
manitární pomoc a civilní ochranu a Generální 
ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj.

Z historie rozvojo-
vé politiky EU



10

Institucí, které jsou zapojené do rozvojové poli-
tiky a spolupráce EU, je mnoho. Jejich činnost je 
propojená a vzájemně na sebe navazující. Jed-
ná se například o:

Evropská komise – nese odpovědnost za iniciaci 
legislativy a provádění rozvojové pomoci.

Generální ředitelství pro mezinárodní spolu-
práci a rozvoj – tvoří a zároveň realizuje poli-
tiku rozvojové spolupráce formou rozvojových 
projektů a to skrze jednotlivé Delegace EU po 
celém světě.

Generální ředitelství pro vnější vztahy – zodpo-
vědné za vztahy EU s mezinárodními organiza-
cemi, jako např. OSN, Rada Evropy apod.

Generální ředitelství pro obchod – pomáhá 
chudým zemím vstoupit na trh EU a tím rozšířit 
jejich zahraniční obchod.

ECHO – Úřad pro humanitární pomoc – úřad 
zřízený v roce 1992 poskytuje přímou pomoc 
obětem katastrof a válek.

Rada EU a Evropský parlament – přijímají le-
gislativní opatření navržené Evropskou komisí  
v oblasti rozvojové pomoci.

Evropská investiční banka – poskytuje zvýhod-
něné úvěry rozvojovým zemím.

Institucionální 
struktura rozvojo-

vé politiky
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Rozpočet EU a Evropský rozvojový fond (ERF) 
jsou dva hlavní zdroje financování evropské 
rozvojové spolupráce.

Evropský rozvojový fond stojí mimo rozpočet 
EU a je nejstarším finančním nástrojem v této 
oblasti. 

Prostředky z ERF jsou vypláceny jak formou 
grantů (odpouštění dluhů, regionální integrace 
apod.), tak i formou úvěrů (finance směřující do 
podpory soukromých investic – jejich správcem 
je Evropská investiční banka).

Rozvojová spolupráce patří do 4. rozpočtové 
kapitoly evropského rozpočtu nazvané „EU jako 
globální hráč“ a její finanční rámec je schvalo-
ván na sedm let. V současnosti jsou čerpány 
prostředky vyčleněné na období 2014–2020.

Prostředky z rozpočtu EU jsou rozdělovány pro-
střednictvím devíti finančních toků. Jedná se  
o nástroj: pro rozvojovou spolupráci, evropského 
sousedství a partnerství, pro demokracii a lidská 
práva, pro stabilitu, pro předvstupní pomoc, pro 
humanitární pomoc, pro makrofinanční pomoc, 
pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti  
a pro spolupráci s průmyslovými zeměmi.

Prostředky z rozpočtu EU jsou určeny na roz-
vojovou pomoc zemím mimo Afriku, Karibik  
a Pacifik (pomoc zemím AKP plyne z ERF).

Financování 
rozvojové spolu-
práce aneb „EU 

jako globální hráč“



Europe Direct Bruntál
Hostitelská organizace: 

Institut pro regionální rozvoj, o.p.s.
Dr. E. Beneše 1873/61, 792 01 Bruntál

Tel.: +420 558 846 420
Email: europe.direct@iregio.org

Web: www.europe-direct.cz/strediska/bruntal
Otevírací doba:

Pondělí až pátek od 08:00 do 14:00 hodin.
Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat!

Europe Direct Bruntál je součástí 
oficiální sítě informačních středi-
sek Evropské unie.

Cílem střediska, které svou činnost 
zahájilo 1. března 2013, je poskyt-
nout snadný a bezplatný přístup  
k informacím o Evropské unii oby-
vatelům okresu Bruntál a Opava.


