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Roční pracovní program grantů pro rok 2017
řízený generálním ředitelstvím pro finance

Úvod

Tento roční pracovní program se týká grantů ve smyslu čl. 121 odst. 1 písm. b)
nařízení Rady (ES, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví
finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES,
Euratom) č. 1605/20021 (dále jen „finanční nařízení“). Podle článku 128 finančního
nařízení jsou granty předmětem pracovního programu.

Podle článku 188 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne
29. října 2012 o podrobných prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom)
č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie2 (dále
jen „prováděcí pravidla“), přijme dotčený orgán roční program a zveřejní ho na svých
internetových stránkách věnovaných grantům nejpozději do 31. března roku, v němž
se pracovní program provádí. Program uvádí své období platnosti, případný základní
právní akt, sledované cíle, očekávané výsledky, orientační harmonogram výzev
k podávání návrhů s orientační částkou a maximální mírou spolufinancování.

1) Období, za které se příspěvek poskytuje

Tento roční pracovní program se vztahuje na období od 1. ledna 2017 do
31. prosince 2017.

2) Základní akt

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 ze dne 4. listopadu 2003
o statutu a financování politických strana na evropské úrovni3 ve znění naposledy
upraveném dne 18. prosince 20074 (dále jen „nařízení 2004/2003“),

Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 29. března 2004, kterým se
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 2004/2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni5 (dále jen
„rozhodnutí předsednictva ze dne 29. března 2004“).

1 Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
2 Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1.
3 Úř. věst. L 297, 15.11.2003, s. 1.
4 Úř. věst. L 343, 27.12.2007, s.5
5 Úř. věst. C 155, 12.6.2004, s.1, ve znění naposledy upraveném dne 7. října 2015, Úř. věst. C428,
19.12.2015.
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3) Priority, cíle a předpokládané výsledky

Podle čl. 10 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii přispívají politické strany na evropské
úrovni k utváření evropského politického povědomí a k vyjadřování vůle občanů
Unie. Navíc článek 224 Smlouvy o fungování Evropské unie uvádí, že Evropský
parlament a Rada stanoví řádným legislativním postupem formou nařízení pravidla,
kterými se řídí politické strany na evropské úrovni podle čl. 10 odst. 4 Smlouvy
o Evropské unii, a zejména pravidla pro jejich financování.

Podle čl. 2 odst. 4 nařízení 2004/2003 se „politickou nadací na evropské úrovni
(rozumí) subjekt nebo síť subjektů, který(á) (...) je přidružený(á) k některé politické
straně na evropské úrovni a svými činnostmi v rámci cílů a základních hodnot
Evropské unie podporuje a doplňuje cíle této politické strany na evropské úrovni“.

Granty jsou udělovány na podporu ročního pracovního programu politické strany na
evropské úrovni nebo politické nadace na evropské úrovni.

4) Orientační harmonogram výzev k podávání návrhů

Výzvy k předkládání návrhů budou zveřejňovány v Úředním věstníku do 30. června
2016 a následně na internetových stránkách Evropského parlamentu (viz článek 2
rozhodnutí předsednictva ze dne 29. března 2004).

5) Orientační částky

Rozpočtová položka 402 – Příspěvky evropským politickým stranám: 31 905 000
EUR,
Rozpočtová položka 403 – Příspěvky evropským politickým nadacím: 19 000 000
EUR.

Finanční částky musí schválit rozpočtový orgán.

6) Spolufinancování

Maximální povolená míra spoluúčasti na financování činí 85 % způsobilých výdajů
(viz čl. 10 odst. 2 nařízení 2004/2003).

7) Podmínky a plnění

Kritéria způsobilosti: viz článek 3 nařízení 2004/2003.
Kritéria vyloučení: viz čl. 106 odst. 1 a článek 107 finančního nařízení.
Kritéria výběru: Žadatelé musí doložit, že jsou na požadované úrovni právně
i finančně způsobilí realizovat program činností popsaný v žádosti o financování a že
mají odborné znalosti a manažerské dovednosti potřebné k tomu, aby úspěšně plnili
programové činnosti, na něž žádají grant.
Kritéria pro udělení: viz čl. 10 odst. 1 nařízení 2004/2003.
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Udělené granty jsou granty na provozní náklady ve smyslu čl. 121 odst. 1 písm. b)
finančního nařízení.

Granty se rozdělují na základě rozhodnutí o udělení grantu. Rozhodnutí o udělení
grantu má podobu uvedenou v příloze rozhodnutí předsednictva ze dne 29. března
2004.


