
Finanční nástroje vnější spolupráce EU ve vztahu k Bělorusku 
 
K podpoře politik Evropské unie (EU) a rozvoji partnerských zemí v různých oblastech slouží 
finanční nástroje vnější spolupráce EU 1. Sedm z těchto nástrojů (Nástroj evropského 
sousedství a partnerství /ENPI/, Nástroj předvstupní pomoci /IPA/, Nástroj pro rozvojovou 
spolupráci /DCI/, Nástroj pro spolupráci s industrializovanými zeměmi /ICI/, Nástroj pro 
stabilitu /IfS/, Nástroj pro spolupráci v jaderné bezpečnosti /NSCI/, Evropský nástroj pro 
lidská práva /EIDHR/) představuje v rámci kapitoly 4 „EU jako globální hráč“ 5,7% 
současného rozpočtu EU. Osmým finančním nástrojem je Evropský rozvojový fond /EDF/             
s rozpočtem 22,7 mld. EUR, který v současné době stojí mimo rozpočet EU. 
 
Do roku 2007 byla technická pomoc EU Bělorusku poskytována prostřednictvím programu 
TASIS. V období mezi 1991 až 2006 představoval celkový objem technické pomoci 216 mil. 
EUR. 
 
Dnes se pomoc EU opírá o Nástroj evropského sousedství a partnerství (ENPI) a celkově se 
rozšířila o oblast potravinové bezpečnosti, energetiky, životního prostředí, vysokoškolského 
vzdělávání a témata občanské společnosti, podpory médií a sociální dimenzi. 
 
Aktuální programy ve vztahu k Bělorusku 
 
Od roku 2007 je technická pomoc EU poskytována Bělorusku prostřednictvím Nástroje 
evropského sousedství a partnerství (ENPI) 2, předurčeného k realizaci Evropské sousedské 
politiky (ENP). Pro období 2007-2013 ENPI počítá s celkovým rozpočtem 11,18 mld. EUR 
pro 17 zemí, včetně Běloruska. V současné době je objem poskytované pomoci Bělorusku 
v rámci ENPI výrazně nižší, než u jiných sousedních zemích. Důvodem je rozdílný pohled 
EU a Běloruska v otázce ochrany lidských práv a rozvoje demokratické společnosti, který 
omezuje možnosti plnohodnotné účasti Běloruska v ENP.  
 
V rámci ENPI je Bělorusko zapojeno do následujících programů: 

� Národní program (bilaterální pro jednotlivé země partnery ENPI); 
� Regionální program (sektorové programy rozdělených podle zeměpisného kritéria 

Východ nebo Jih); 
� Programy příhraniční spolupráce (programy zemí EU a zemí partnerů); 
� Interregionální programy spolupráce (k podpoře reforem, vzdělávání, místní správy           

a samosprávy, investic); 
� Tematické programy. 

 
Národní indikativní program  
Základním dokumentem je Country Strategy Paper na léta 2007-2013 a NIP na léta 2007-
2011 3, který stanovuje  priority ve spolupráci EU s Běloruskem (46 mil. EUR 4) a určuje               

                                                           

1 http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/evropska_unie/nastroje.html  
2 Cílem ENPI je posílení spolupráce s bezprostředními sousedy EU tak, aby byl vytvořen prostor sdílených 
hodnot, stability, prosperity, bezpečí a dobrého sousedství. Jeho strategickým cílem je přispět ke zlepšení                   
a prohloubení především ekonomické a regionální integrace prostřednictvím širokého spektra jednotlivých 
oblastí spolupráce. http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/enpi_en.htm 
3 Dokument, který představuje základní rámec vzájemné kooperace. Analyzuje výchozí stav, definuje cíle                  
a uvádí prioritní sektory spolupráce http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/enpi_csp_nip_belarus_en.pdf. 
Koncept indikativního programu na období 2012-2013: http://www.enpi-
programming.eu/wcm/dmdocuments/2012_2013_concept_note_belarus_en.pdf. 



i váhu jednotlivých prioritních oblastí („Rozvoj demokracie a dobrého vládnutí“ - 30%                  
a „Sociální a hospodářský rozvoj“ - 70%). Na tento základní dokument pak navazují                     
i jednotlivé Akční plány (AAPs) 5, na jejichž základě jsou udělovány granty a vypisována 
výběrová řízení, veřejně dostupná 6. 
 
Regionální program pro Východ má pět prioritních směrů: 1) sítě (doprava a energetika), 2) 
životní prostředí  a lesnictví, 3) organizace hranice (celnice, správa hranice a procesů migrace, 
boj s mezinárodním zločinem), 4) mezipersonální spolupráce, 5) likvidace protipěchotních 
min a zbraní. Žadatelem podpory vystupují republikové a místní orgány samosprávy. 
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/enpi-east 
 
Programy příhraniční spolupráce (CBC): 

- Region Baltského moře (2007-2013) - cílem programu je posílení 
konkurenceschopnosti regionu Baltského moře, jeho teritoriální jednoty a stabilního 
rozvoje prostřednictvím integrace potenciálních možností 11 zemí-účastníků. Celkový 
rozpočet programu představuje 236,6 mil. EUR. V rámci programu již bylo vybráno 
65 projektů 7, 13 z nich se účastní běloruské subjekty. Čtvrté kolo registrace projektů 
bylo uzavřeno v březnu 2011. Žadatelem podpory vystupují subjekty zemí EU                    
a Norska. http://eu.baltic.net 

- Lotyško-Litva-Bělorusko (2007-2013) - cílem programu je zlepšení územní 
semknutosti lotyšských, litevských a běloruských příhraničních regionů 8, garance 
vysoké úrovně ochrany životního prostředí, zabezpečení ekonomického a sociálního 
blahobytu, a podpora mezikulturního dialogu. V rámci programu jsou realizovány 
nekomerční projekty v následujících oblastech: 1) zlepšení konkurenceschopnosti 
příhraničních území (zlepšení podmínek pro rozvoj podnikání, turismu a dopravního 
systému), 2) zvýšení kvality života (předcházení ekologickým hrozbám, podpora 
racionálního využívání přírodních zdrojů, zvýšení efektivity infrastruktury 
pohraničních přechodů  a procedur přechodu hranic, zvýšení bezpečnosti hranic); 3) 

                                                                                                                                                                                     

4 V roce 2007 5 mil. EUR na energetiku, 5 mil. EUR na ochranu životního prostředí (2008), 10 mil. EUR na 
normy v oblasti kvality potravinářských výrobků (2009) a 10 mil. EUR na normy v oblasti energetické účinnosti 
(2010). 
5 Na základě priorit stanovených ve strategických dokumentech a rozpočtu vyplývajícího z aktualizace 
víceletých indikativních rámců se následně sestavují roční Akční plány (Annual Action Programmes), které pro 
následný kalendářní rok stanovují již konkrétní cíle a zvolená opatření pro spolufinancování EU a které jsou 
proto obvykle doplněna i již konkrétními Action Fiches/ Project Fiches, které obsahují detailní informace o takto 
vybraných opatřeních, jejich přesném zaměření, účinku, zodpovědných osobách apod.  
AAP2007: http://ec.europa.eu/europeaid/documents/aap/2007/ec_aap-2007_by_en.pdf  
AAP 2008: http://ec.europa.eu/europeaid/documents/aap/2008/aap_2008_blr_en.pdf  
AAP 2009: http://ec.europa.eu/europeaid/documents/aap/2009/aap_2009_blr_en.pdf  
AAP 2010: http://ec.europa.eu/europeaid/documents/aap/2010/aap_2010_blr_en.pdf  
6 https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1241525604008&do=publi.welcome&userlanguage=en 
7 Databáze projektů: http://eu.baltic.net/Project_Database.5308.html?  
8 Latgale (Lotyšsko), Utena, Vilnius, Alytus (Litva), Grodno, Vitebsk (Bělorusko) a obdobně i v oblastech 
Kaunas a Panevezys (Litva), Mogilev a hlavní město Minsk (Bělorusko). Na daném území se nachází 15 
silničních a 5 železničních hraničních přechodů, protínají ji 3 cesty evropského významu (Vilnius-Minsk, 
Vilnius-Lyda a Daugavpils-Zarasai-Ukmerge-Kaunas, která je zařazena i mezi TEN-T Via Baltica a Via 
Hanseatica), 1 cesta mezinárodního významu (Riga-Daugavpils-Verkhnedvinsk-Polotsk-Vitebsk-Moskva) a 1 
cesta lokálního významu (Riga-Daugavpils-Braslav-Glubokoe-Minsk). Železniční napojení oblasti na cesty 
mezinárodního významu zahrnuje nově přístup i k Černému moři (přístav Oděsa) a z pohledu letecké 
infrastruktury jsou významná letiště Vilnius, Minsk, Kaunas a nově také Daugavpils. S výjimkou největších měst 
zde prakticky chybí rozvod pitné vody a síť čističek odpadních vod, specifická je dekontaminace vojenských 
újezdů a postupné odstraňování starých zátěží v běloruských průmyslových areálech. 



institucionální spolupráce a podpora místních iniciativ a obyvatelstva. Celkový 
rozpočet programu představuje 41,7 mil. EUR. Druhé kolo registrace projektů bylo 
uzavřeno v květnu 2011. Žadatelem podpory vystupují subjekty zúčastněných zemí. 
http://www.enpi-cbc.eu 

- Polsko-Bělorusko-Ukrajina (2007-2013) - cílem programu je podpora rozvoje 
příhraničních území 9 v oblastech: 1) zvýšení konkurenceschopnosti příhraničních 
území (zlepšení podmínek pro rozvoj podnikání, rozvoj turismu a zlepšení přístupu do 
sousedních regionů), 2) zvýšení kvality života (ochrana životního prostředí, efektivní  
a bezpečná hranice); 3) institucionální spolupráce a podpora místních iniciativ. 
Celkový rozpočet programu představuje 202,9 mil. EUR. Druhé kolo registrace 
projektů končí v září 2011. Žadatelem podpory vystupují subjekty zúčastněných zemí. 
http://www.enpi-cbc.eu 

 
Technickou podporu CBC programům poskytuje portál Regional Capacity Building Iniciativy 
(RCBI) - poradenství, školení, informace a vyhledání partnerů k programům příhraniční 
spolupráce [http://www.rcbi.info] a dále Interact ENPI, který představuje platformu pro 
výměnu zkušeností [http://www.interact-eu.net]. 
 
Interregionální programy: 

- CUICAD - stabilní rozvoj měst (2009-1013) - napomáhá rozvoji měst v zemích ENPI 
a spolupráci se subjekty EU. Bělorusko se účastní dvou projektů 10. Celkový rozpočet 
14 mil. EUR. Žadatelem podpory vystupují místní orgány samosprávy. 
http://www.ciudad-programme.eu 

- EAST INVEST (2011-2013) - má napomáhat rozvoji malých a středních podniků              
z regionu Východního partnerství (včetně Běloruska), které mají potenciál k vzájemné 
obchodní a investiční kooperaci s EU. Jedná se o iniciativu EUROCHAMBRES, 
implementovanou Východní aliancí 11 (84 subjektů z EU, Turecka a VP)                          
a spolufinancovanou EK. Projekt bude spuštěn v 11/2011 a realizován do 10/2013. 
Jeho rozpočet činí 8,75 mil. EUR. http://www.east-invest.eu 

- ERASMUS MUNDUS (2009-2013) - cílem je podpora spolupráce vysokých škol zemí 
EU a partnerů účastníků, výměna studentů, vědeckých pracovníků, profesorského         
a učitelského stavu. Žadatelem podpory vystupují vzdělávací organizace. 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus 

- FLEG  - uplatňování práva a řízení v lesním sektoru (2008-2011) - slouží k podpoře 
vlád účastnických zemí, občanské společnosti a soukromého sektoru v propracování 

                                                           

9 Krosniensko-przemyska, Bialostocko-suwalska, Bialskopodlaska, Chelmsko-zamojska a Ostrolecko-siedlecka 
oblast (Polsko), Grodno, Brest, Miadel, Vileika, Molodechno, Volozhin, Stolbtsy, Niesvizh, Kletsk (Bělorusko) 
a Lvivska, Volynska a Zakarpatska (Ukrajina) a obdobně i v oblastech Rzeszowsko-tarnobrzeska, Lomzynska, 
Lubelska (Polsko), hlavní město Minsk, Gomel (Bělorusko) a Rivnenska, Ternopilska, a Ivano-Frankivska 
(Ukrajina). Oblastí prochází významné trasy transitu plynu a ropy (vč. již zpracovaných petrochemických 
produktů) a nákladní přepravy, stejně jako pan-evropské dopravní koridory II (Berlín-Nižní Novgorod), III 
(Berlín-Kyjev), IX (Kyjev-Vilnius), V (Kosyn-Minsk), koridor Černého moře, a jsou zde projektovány i nové 
cesty (Kuznica Bialostocka-Bukurešť) a kombinovaná doprava (Berlín-Lvov). V oblasti se nachází 7 
mezinárodních (2x Minsk, Brest, Hrodna, Luck, Lvov a Ternopil) a 7 regionálních (Rzeszow, Lublin, Ivano-
Frankivsk, Rivne, Mukacevo, Gomel, Mazyr) letišť. Pro dané území, kde žije celkově zhruba 20,9 mil. obyvatel, 
není v daném programu způsob výroby elektrické energie popsán, kromě dopravy a přepravních cest, se ale 
výhledově počítá  s rozvojem zejména zpracovatelského průmyslu (potraviny, nábytek, papír, obuv, textil či 
obaly). 
10 http://www.ciudad-programme.eu/grant_country.php?lang=1&country_id=3&%5FchildCounter=1  
11 http://www.east-invest.eu/en/about-east-invest/the-east-alliance  



racionálních a ekologicky bezpečných metod k řízení v lesním sektoru, včetně   
zabraňování nezákonné činnosti v lesích. Celkový rozpočet činí 6 mil. EUR. 

- INOGATE - program mezinárodní spolupráce v energetické oblasti (ropa a plyn, 
elektrická energie, obnovitelné zdroje a energetická účinnosti mezi EU a sousedními 
zeměmi). Ve vztahu k Bělorusku je realizován ve čtyřech rovinách: 1) harmonizace 
legislativního, regulačního a institucionálního systému pro liberalizaci 
elektroenergetického trhu; 2) zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti energetických 
dopravních cest; 3) stabilita energetického rozvoje, 4) získání investic do 
energetického sektoru. Bělorusko se účastní osmi projektů 12. http://www.inogate.org 

- KULTURA VP (2009-2013) - cílem programu je napomáhání provádění reforem 
kulturní politiky na vládní úrovni a zvyšování profesionalismu kulturních pracovníků 
v zemích VP.  Celkový rozpočet činí 3 mil. EUR. 

- Neighbourhood Investment Facility (NIF) - jedná se finanční nástroj ENP v sektorech 
jako doprava, energetika, životní prostředí a sociální výdaje. Prostřednictvím tohoto 
mechanismu je propojeno financování zahraniční pomoci EU a významných 
mezinárodních finančních institucí, zejména Evropské investiční banky (EIB) nebo 
Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD). Pro období 2007-2013 se předpokládá 
finanční objem ve výši 745 mil. EUR. Z fondu jsou financovány jak regionální 
projekty zemí Východního partnerství 13, tak i individuální projekty pro konkrétní zemi 
(včetně Běloruska 14). http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-
cooperation/irc/investment_en.htm  

- PPRD EAST (2010-2013) - slouží k posílení opatření k předcházení živelným 
pohromám, připravenosti a přijímání opatření. Celkový rozpočet 6 mil. EUR. 

- TAIEX – jedná se o nástroj technické asistence a informační výměny EK v legislativní 
oblasti. Zaměřuje se na zemědělství, infrastrukturu, rozvoj trhu a výkon spravedlnosti. 
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex 

- TEMPUS (2008-2013) - cílem je podpora modernizace vyššího vzdělání, vytvoření 
možností pro spolupráci mezi subjekty z dané sféry. Běloruska se aktuálně týkají 
projekty „Reforma vyššího vzdělání v oblasti biotechnologií“, „ Ekologické řízení pro 
učební kurzy v oblasti ekologie“. Celkový rozpočet 35-39 mil. EUR. 
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php 

- WASTE GOVERNANCE (2009-2013) – cílem projektu je snížení rizika negativního 
působení na životní prostředí a zdraví obyvatelstva z důvodu neefektivního řízení               
a nakládání s odpady. Výsledkem má být: 1) inventarizace nelegálních skládek, nebo 
skládek neodpovídajících sanitárním normám, 2) přijetí klasifikace odpadů v souladu  
s mezinárodními a evropskými (EU) normami, 3) příprava strategie řízení odpadového 
hospodářství na období 15 let, 4) ukončení technicko-ekonomického zdůvodnění 
využití mechanismu „DABLAS“ pro stimulování strategických investic do daného 
oboru. http://www.wastegovernance.org  

 
Tématické programy:  

- Investice v lidský kapitál (zdraví, rovnost, vzdělání, sociální zabezpečení, kultura, děti 
a mládež) http://ec.europa.eu/europeaid/what/gender 

- Ochrana životního prostředí a stabilní řízení přírodních zdrojů, včetně energetiky 
(lesy, změna klimatu, obnovitelné zdroje energie) 
http://ec.europa.eu/europeaid/what/environment/index_en.htm 

                                                           

12 http://www.inogate.org/index.php?option=com_inogate&view=projects&Itemid=75&lang=en 
13 http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/nif_regional_en.htm  
14 http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/belarus/belarus_en.htm  



- Sjednocení občanů i orgánů místní samosprávy: partnerství na blaho rozvoje 
(rozpracování a realizace místních strategií rozvoje, zavádění inovačních přístupů, 
zapojení občanů do procesu místního rozvoje, zvýšení kvality a dostupnosti 
komunálních služeb) http://ec.europa.eu/europeaid/what/civil-society 

- Migrace a poskytování azylu http://ec.europa.eu/europeaid/what/migration-asylum 
- FSTP - potravinová bezpečnost (výzkum, inovace a šíření informací v oblasti 

potravinové bezpečnosti, využití informací ke zlepšení procesu přijetí řešení) 
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/food_en.htm 

 
Užitečné odkazy 
 
Finanční nástroje vnější spolupráce EU - příležitosti pro české podnikatelské subjekty                
a nevládní organizace 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/evropska_unie/nastroje.html  
 
Generální ředitelství Evropské komise pro vnější vztahy (DG RELEX) 
http://ec.europa.eu/world/enp/contact_en.htm  
 
Evropská služba pro vnější činnost (EEAS) 
http://www.eeas.europa.eu/belarus  
 
Delegace EU v Bělorusku 
http://eeas.europa.eu/delegations/belarus  
 
Koordinační kancelář programu TASIS v Bělorusku 
http://www.cu4eu.net  
 
 
Další projekty pomoci Bělorusku (OSN, mezinárodní finanční instituce, finanční sektor) 
 
Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) pomáhá zemím střední a východní Evropy při 
budování tržního hospodářství a demokratického prostředí. 
http://www.ebrd.com/pages/country/belarus.shtml  
 
Projekty EBRD v Bělorusku 
http://www.ebrd.com/saf/search.html?type=project  
 
Evropská investiční banka (EIB) financuje mj. projekty v zemích VP. 
http://www.eib.org/projects/regions/eastern-neighbours/index.htm?lang=-en  
 
GEF – Globální fond životního prostředí poskytuje finanční, organizační a odbornou 
projektovou podporu řešení závažných globálních problémů životního prostředí v oblastech 
ochrany: biodiverzity, ozonové vrstvy, před změnou klimatu, mezinárodních vod, před 
persistentními organickými polutanty, půdy a boj s desertifikací. 
 
Projekty GEF v Bělorusku 
http://www.thegef.org/gef/gef_country_prg/BY 
 
Mezinárodní finanční korporace (IFC) se v Bělorusku zaměřuje na poradenství 
v potravinářském sektoru, zejména v oblasti zvýšení bezpečnostních postupů u výrobců 



potravin. Vedle poradenství se podílí na spolufinancování projektů v oblasti financí, 
průmyslové výroby a zemědělského sektoru. 
http://www.ifc.org/ifcext/eca.nsf/Content/IFCinBelarus  
 
Investiční fond NEFCO slouží k financování nebo investiční účasti v ekologických 
projektech střední velikosti. Týká se rovněž Běloruska. 
http://www.nefco.org 
 
Program rozvoje OSN (UNDP), který funguje 15 v Bělorusku od roku 1992, soustředí svou 
pomoc do následujících oblastí: demokratické řízení, snížení chudoby, překonání                         
a zabránění krizovým situacím, energetika a životní prostředí, HIV/AIDS, rozšíření sociálního 
vlivu žen, přeshraniční spolupráce.  
 
Projekty v Bělorusku 
http://undp.by/ru/undp/db  
 
Vedle UNDP využívá Bělorusku podpory i dalších agentur OSN jako UNEP nebo UNIDO. 
 
Světová banka (WB) na základě Strategie pro Bělorusko (2007-2011) 16 předpokládá 
financování projektů vedoucí ke zlepšení životních podmínek prostřednictvím investic do 
sociální a komunální infrastruktury, řešení globálních problémů, a rovněž podpoře 
hospodářským reformám k překonání důsledků hospodářské krize. Strategie předpokládá 
dlouhodobé úvěry ve výši 200 mil. USD ročně. Podporuje programy na zvýšení energetické 
účinnosti, kvalitního systému zásobování vodou, efektivní využití odpadů, zlepšení 
infrastruktury v regionech, které utrpěly v důsledku černobylské katastrofy.  
 
Přehled projektů a programů WB v Bělorusku 
http://web.worldbank.org/external/default/main?menuPK=446782&pagePK=141155&piPK=
141124&theSitePK=446752 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čerpáno z materiálů Delegace EK v BY, SZ ČR v Bruselu, EK, MZV ČR, MPO ČR a dalších. 
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15 Rámcový program činnost pro období 2011-2015: http://undp.by/pdf/%20rus.pdf. 
16 http://siteresources.worldbank.org/INTBELARUSINRUSSIAN/Resources/[Russian]CASPR.pdf  


