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Cílem konference bylo především in-
formovat o aktuálním stavu přípravy 
finančních nástrojů v České republice 
a možnostech jejich využití. Finanční 
nástroje představují důležitou část fi-
nanční podpory, která bude k dispozici 
zároveň s dotacemi. Jedná se o formu 
návratné půjčky, kterou je možné také 
kombinovat s dotacemi. Řídicí orgány 
připravují vyhlášení výzev, které počítají 
s podporou právě z finančních nástrojů. 
Integrovaný regionální program plánuje 
vyhlásit první takovou výzvu v prosinci 
příštího roku a předpokládaná alokace 
byla zatím vyčíslena na 2 mld. Kč. Mezi 
podporované aktivity patří např. snižo-
vání spotřeby energie, zařízení pro vy-
tápění a přechod na ekologické zdroje.

Workshop s odborníky z Litvy
Druhý týden v říjnu se uskutečnila další 
akce a to praktický workshop s kolegy 
z Litvy, kteří již v programovém období 
2007–2013 finanční nástroje využíva-
li ve větším množství. Akce se konala 
v rámci aktivity Peer 2 Peer, kterou pod-
poruje komisařka pro regionální rozvoj 
Corina Creţu. Tato aktivita je založena 
na principu vzájemného sdílení zkuše-
ností mezi členskými státy EU. Hlavní 
náplní workshopu byly praktické ukázky 
toho, jak byly finanční nástroje využívá-
ny v minulém období v Litvě. Účastní-
kům byly představeny projekty zaměře-
né na zvýšení energetických úspor bytů 
a veřejných budov. Diskuze ke každému 
tématu přinesla v mnoha bodech inspi-

raci a řadu doporučení, které bude moci 
Česká republika využít v praxi. V Litvě 
využili finanční nástroje především pro 
zlepšení infrastruktury a modernizaci 
bytových domů s cílem snížit závislost 
na jednom dodavateli energie. 

Aktuální informace
V průběhu listopadu 2015 a v následují-
cích měsících budou pro zájemce o tuto 
problematiku organizovány semináře 
ve všech zemích EU. Harmonogram 
těchto seminářů, stejně jako veškeré 
další aktuální informace o finančních 
nástrojích v EU, naleznete na níže uve-
dené webové stránce.

KONFERENCE K FINANČNÍM NÁSTROJŮM 
OTEVŘELA SÉRII TEMATICKÝCH AKCÍ
Na začátku října proběhla konference s  názvem „Možnosti využití finančních nástrojů 
v období 2014–2020“. Tato událost zahájila sérii připravovaných aktivit k tématu, které je 
v novém programovém období 2014–2020 velmi aktuální.

Úvodní slovo na konferenci pronesla 
Olga Letáčková, náměstkyně pro 
řízení sekce NOK na MMR

Alex Conway, ředitel Odboru řízení 
evropských programů na Greater 
London Authority

Akce se zúčastnilo 64 zástupců řídicích orgánů a bankovního sektoru
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