
2014-2020
2021-2027

VFR 1 083,3 €
VFR 1 074,3 €

11 € Navýšení prostřednictvím zvýšení stropů VFR

Celkem 1 835,3 €

Be
zp

ečn
ost

 a obrana – VFR  13,2 €

Evropský fond pro regionální rozvoj

Evropský sociální fond +

Erasmus+

Fond soudržnosti

Víceletý �nanční rámec na období 2021-2027, NGEU a navýšení* 
(závazky, v miliardách EUR, v cenách roku 2018)

2021-2027 VFR

2021-2027 VFR + NGEU

NGEU

Nástroj pro propojení 
Evropy

Nástroj pro sousedství a 
rozvojovou a mezinárodní 

spolupráci

4 €

11 €

15 €

EPRS | Výzkumná služba Evropského parlamentu

Víceletý �nanční rámec (VFR) na období 2021-2027 a nástroj Evropské unie na 
podporu oživení (NGEU)

Příspěvek EU na �nancování mimořádných potřeb po pandemii COVID-19

* Toto zvýšení je výsledkem vyjednávacího úsilí Evropského parlamentu o posílení 10 vybraných stěžejních programů EU. Z celkových 15 miliard EUR 
11 miliard EUR zvýší stropy víceletého �nančního rámce a 4 miliardy EUR budou �nancovány přerozdělením prostředků a rozpětími v rámci 
víceletého �nančního rámce.

Dorovnání pro zvláštní programy

Správní výdaje orgánů Evropské školy a 
důchody

Evropský zemědělský 
záruční fond (EZZF)

Ev
rop

ská veřejná správa – VFR 73,1 €

zvýšení stropů VFR

So
usedství a svět – VFR 98,4 €

Soudržnost, odolnost a hodnoty – VFR 377,8 € + NGEU 721,9 €

Přír
odní zdroje a životní prostředí – VFR 356,4 € + NGEU 17,5 €

Mi
gra

ce 
a sp

ráva hranic – VFR 22,7 €

Jed
no

tný
 trh

, inovace a digitální oblast – VFR 132,8 € + NGEU 10,6 €

Víc
ele

tý 
�n

an
čn

í rá
me

c 1
07

4,3
 € 

a N
ást

roj
 Ev

rop
ské unie na podporu oživení 750 €

+

přeroz
dě

len
í

Náklady na 
�nancování NGEU

Facilita na podporu oživení a odolnosti

React EU

Horizont Evropa

Program Digitální 
Evropa

Evropský 
kosmický 
program

Program "EU 
pro zdraví"

Program LIFE pro 
životní prostředí a 

oblast klimatu

Azylový a 
migrační fond

Fond pro 
integrovanou 
správu hranic

Evropský obranný fond

Fond pro vnitřní 
bezpečnost

Humanitární pomoc

Seznam rozpočtových programů uvedený v grafu není vyčerpávající.

Fond pro spravedlivou 
transformaci

InvestEU

NGEU 750 €

Evropský zemědělský fond pro 
rozvoj venkova (EZFRV)

Předvstupní pomoc

CS

https://bit.ly/3nxB6Xt


