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(abstrakt přehledu, úplný text zašleme na požádaní e-mailem: mail@eeip.cz, www.eeip.cz)  
 
Strukturální fondy = hlavní fiskální nástroj EU  

Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF)  

• dodnes objemem finančních prostředků největším fondem  

• ze zdrojů ERDF jsou financovány projekty v regionech spadajících do cílů 1 a 2 

Evropský sociální fond (ESF)  

• hlavním nástrojem sociální politiky a zaměstnanosti EU  

• pomoc ESF zaměřena na nezaměstnanou mládež, dlouhodobé nezaměstnané a sociálně 

znevýhodněné skupiny a ženy v rámci všech 3 cílů regionální politiky EU  

Evropský orientační a záruční fond pro zemědělství (EAGGF)  

• rozvoj venkovských oblastí  

• orientační sekce podporuje rozvoj venkova v souladu s cílem 1, což se promítá do modernizace a 

racionalizace zemědělské výroby  

• záruční sekce působí v oblastech vývozních kompenzací, stabilizací cen atp.  

Finanční nástroj pro podporu rybolovu (FIFG)  

• financování rozvoje přímořských regionů i rybářského odvětví 
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Fond soudržnosti (CF)  

• je doplňkovým fondem, který stojí vedle Strukturálních fondů - významný nástroj, který poskytuje 

finance na významné projekty životního prostředí a infrastruktury - možnost čerpat z tohoto fondu 

mají státy, jejichž HDP je nižší než 90 % průměru EU (po prvním květnu Fond soudržnosti naváže 

na činnost předvstupního nástroje ISPA, jehož funkce byla analogická)  

 Cíl 1 - Podpora rozvoje zaostávajících regionů  

• regiony s HDP pod hranicí 75 % průměru EU se mohou těšit podpoře udržitelného rozvoje zejména 

prostřednictvím investic do výroby (v rámci tohoto cíle možnost čerpat prostředky ze všech čtyř 

strukturálních fondů – ERDF, ESF, EAGGF a FIFG)  

Cíl 2 – Podpora hospodářské a společenské přeměny oblastí, jež čelí strukturálním obtížím   

• všechny oblasti, které nespadají pod Cíl 1 a které dlouhodobě vykazují vysokou míru 

nezaměstnanosti, kriminality, špatnou úroveň školství nebo životního prostředí (naplňován z 

prostředků ERDF, ESF, FIFG)  

Cíl 3 - Podpora politiky zaměstnanosti a vzdělání  

• snížení nezaměstnanosti prostřednictvím rekvalifikace, vzdělávání a školení (ESF) 
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