EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
Investice do lidí 2007–2013
ESF – 8 %
Financování ESF v kontextu
V současné době má Evropská unie roční rozpočet
přibližně 120 miliard eur, což představuje zhruba
1 % celkového HDP členských států dohromady.
Přibližně třetinu z tohoto ročního rozpočtu tvoří
strukturální fondy, kterými jsou Evropský sociální
fond, Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) a
Fond soudržnosti.
Do samotného ESF směřuje asi 10 % z celkového
rozpočtu EU. V letech 2007–2013 vynaloží ESF přes
75 miliard eur na vytváření většího počtu lepších
pracovních míst v Evropě.

Strukturální fondy
celkem – 35 %

ERDF a Fond soudržnosti
27 %

Další výdaje EU
65 %

Rozpočet EU v letech 2007–2013

Jaké má ESF cíle?

Regionální konkurenceschopnost
31 %

To, zda země nebo region spadají pod cíl Konvergence
nebo cíl Regionální konkurenceschopnost, se určuje podle
relativního bohatství, které se měří podle HDP na obyvatele.
Konvergenční regiony získávají vyšší příspěvek z ESF – spoluﬁnancování až 80 %.

ESF

Konvergence ESF
69 %

Další výdaje EU
ERDF a Fond
soudržnosti

Cíl Konvergence – vynaložené prostředky mají zlepšit vytváření pracovních míst a příležitostí k zaměstnání, aby se prosperita a zaměstnanost regionu přiblížila průměru EU.
Cíl Regionální konkurenceschopnost – vynaložené prostředky
mají přispět k tomu, aby země a regiony vybudovaly takovou
pracovní sílu a pracovní trhy, které potřebují k vybudování
úspěšné, konkurenceschopné ekonomiky, která obstojí v
celosvětové konkurenci.

Rozpočet EU v letech 2007–2013

Co ESF podporuje?
Pro dosažení svých cílů ﬁnancuje ESF
projekty a programy v šesti speciﬁckých
oblastech, které souvisejí s vytvářením
pracovních míst a se snahou pomáhat
pracovníkům, aby tato místa naplnili.
Například projekt v oblasti „zlepšování sociálního začlenění znevýhodněných osob“
může přímo reagovat na potřebu odborné
přípravy pracovnic z řad imigrantek. Jiný
projekt v oblasti „zvyšování přizpůsobivosti
pracovníků a společností, podniků a podnikatelů“ může vést ke sdílení pracovních
míst ve ﬁrmách.
Podíl ﬁnancování uvedený pro jednotlivé oblasti se v jednotlivých regionech a
zemích může lišit v závislosti na prioritách, i
když konvergenční regiony budou obvykle
klást důraz na „posílení lidského kapitálu“.
Další informace : http ://ec.europa.eu/esf

Mobilizace pro reformy v oblasti
zaměstnanosti a začleňování – 1 %
Posílení lidského
kapitálu – 34 %
Zlepšování institucionální kapacity na
celostátní, regionální i místní úrovni – 3 %
Zlepšování sociálního
začlenění znevýhodněných
osob – 14 %
Zvyšování přizpůsobivosti
pracovníků a společností,
podniků a podnikatelů – 18 %

Zlepšování přístupu k
zaměstnání a udržitelnost
30 %
ESF 2007–2013
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Investice do lidí

Kdo má z ESF užitek?

5,0

Nezaměstnaní nebo neaktivní

4,7

Ženy
3,2

Mladší 25 let
1,4

Starší 54 let
0,6

Etnické menšiny nebo migranti
Zdravotně postižené osoby

0,3
Roční průměr

Kam finanční prostředky z ESF
míří?
To, jaký podíl z rozpočtu ESF získávají jednotlivé členské státy, závisí na
několika faktorech. Více ﬁnančních
prostředků získávají větší členské
státy s větším počtem obyvatel.
Poměrně větší množství ﬁnančních
prostředků získávají také členské
státy s menší prosperitou nebo
s vyšší nezaměstnaností. V rámci
každého členského státu mohou
více ﬁnančních prostředků dostat
regiony, které spadají pod cíl
Konvergence.
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I když nezaměstnanost může postihnout každého,
některé skupiny jsou ohroženy více než jiné. Pro
některé lidi je z různých důvodů obtížnější získat
pracovní místo a udržet si ho. Jedná se například
o starší pracovníky, jejichž dlouholeté zkušenosti
bývají podceňovány, mladé pracovníky, kteří ještě
zkušenosti musí získávat, a matky, které se chtějí
vrátit na trh práce, ale zjišťují, že jejich dovednosti
zastaraly. Finanční prostředky z ESF směřují k těm
lidem ve společnosti, kteří jsou nezaměstnaností a
sociálním vyloučením ohroženi více.
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Celkové výdaje ESF v letech 2007–2013
Průměr na osobu €
600

Kolik finančních prostředků vydá ESF na osobu?
Lepší přehled o zacílení ﬁnančních prostředků z ESF je možné
získat na základě srovnání ﬁnančních prostředků na osobu v jednotlivých členských státech. Tak se potlačí vliv velikosti, kdy větší
země získávají více ﬁnančních prostředků, a je možné provést
srovnání, které má větší výpovědní hodnotu. Jak vyplývá z grafu, novější členské státy dostávají z ESF poměrně více ﬁnančních
prostředků, což odpovídá tomu, že jejich hospodářství stále ještě
„dohání“ ostatní země a že potřebují přeorientovat své pracovní
trhy na výzvy globální ekonomiky. A právě zde je patrný prvek
„soudržnosti“ ESF : ﬁnanční prostředky jsou směrovány do těch
zemí a regionů, kde jsou nejvíce zapotřebí, aby celá EU postupovala vpřed společně.
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Další informace :
http ://ec.europa.eu/esf

Evropská komise
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V milionech osob

