Programy Evropské územní
spolupráce INTERREG EUROPE,
INTERREG CENTRAL EUROPE a
INTERREG DANUBE
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR
Praha 19. 7. 2017

Kohezní politika - alokace

Cíl 1:
Investice pro růst a zaměstnanost

EUR 342 mld.

Cíl 2:
Evropská územní spolupráce (EÚS)

EUR 10.2 mld.

Programy EÚS - přehled
přeshraniční spolupráce = 60 programů

meziregionální spolupráce =
4 programy

nadnárodní spolupráce = 15 programů

2014 -2020
Cíl 2:
Evropská územní spolupráce
v České republice
Programy přeshraniční
spolupráce

Programy nadnárodní
spolupráce

Programy meziregionální
spolupráce

Interreg Europe

€ 226,2 mil.

Interreg Central
Europe € 246,6 mil.

Rakousko – ČR

Interreg DANUBE

ESPON 2020

ČR – Polsko

€ 97,8 mil.

€ 221,9 mil.

€ 359,3 mil.

€ 41.4 mil.

Bavorsko – ČR

INTERACT III

€ 103,4 mil.

€ 39.4 mil.

Sasko – ČR

URBACT III

€ 157,9 mil.

€ 74,3 mil.

Slovensko – ČR
€ 90,1 mil.

Geografie programů a finanční alokace
INTERREG CENTRAL
EUROPE
9 států EU
ŘO – magistrát města Vídně

246,5 mil EUR ERDF

INTERREG DANUBE

INTERREG EUROPE

9 států EU + 5 nečlenských států

28 států EU + 2 nečlenské státy

ŘO – ministerstvo financí Maďarska

ŘO – Regionální rada regionu
Nord Pas de Calais ve Francii

221,9 mil EUR ERDF/IPA/ENI

359,3 mil EUR ERDF

Základní parametry projektů 1
- Měkké projekty zaměřené na výměnu zkušeností a budování kapacit
- Nejde o výzkumné ani investiční programy
Projekty zaměřené čistě na výzkum nebo investice nejsou podporovány

- Meziregionální/nadnárodní dopad
Projekty, které mají pouze lokální dopad nejdou podporovány
Využitelnost řešení ve více regionech EU
Partnerství – společný přístup, postup a řešení
Relevance řešeného tématu pro všechny partnery

- Dosažení konkrétních a měřitelných výsledků; indikátory
- Trvanlivost výstupů a výsledků
- Oficiálním jazykem programů angličtina – žádost předkládána v AJ
Nepodceňovat

- Trvání projektu v průměru 3 roky

Základní parametry projektů 2
Princip vedoucího partnera
›
›
›
›
›
›

z členského státu EU
odpovědný za koordinaci/realizaci projektu
uzavírá smlouvu za projekt s ŘO
Zajišťuje, že výdaje předložené PP byly ověřeny kontrolory
Předkládá žádosti o platbu na ŘO
Proplácí finance/podíly ostatním partnerům

→ zkušenosti s projekty INTERREG/EU, kapacita finanční i lidské zdroje,
aktivní managment

- Partnerství min. partneři ze 3 států
- Doporučená velikost partnerství - 5 – 15 partnerů
- Partneři musí prokázat kapacitu ovlivnit oblast, kterou projekt řeší

Základní parametry projektů 3
Způsobilé subjekty
- Veřejné orgány (obce, města, kraje, ministerstva)
- Veřejnoprávní subjekty (veřejné VŠ, regionální rozvojové agentury, veřejné
výzkumné instituce…..)

- Soukromé subjekty (u INTERREG EUROPE pouze soukromé neziskové subjekty!!!)

!

Hlavní cílovou skupinou všech programů jsou subjekty, které mají kapacitu ovlivnit
směřování v oblasti, kterou program/projekt řeší – orgány státní správy,
krajské/městské úřady, místní samospráva…atd.

Základní parametry projektů 4
Spolufinancování
- 85% z ERDF pro všechny CZ příjemce
- 75% z ERDF u programu INTERREG EUROPE pro soukromé neziskové
- Platby v programech jsou propláceny ex-post
- Průměrná výše rozpočtu pro jednoho partnera je 100 – 300 tis. EUR
- Výše rozpočtu projektu 1 mil. – 5 mil. EUR

Způsobilé výdaje
6 rozpočtových kategorií:
1.

Náklady na zaměstnance

2. Kancelářské a administrativní výdaje
3. Náklady na cestování a ubytování
4. Náklady na externí odborné poradenství a služby
5. Výdaje na vybavení
6. Výdaje na infrastrukturu a práce (pouze Interreg Danube a Interreg Central Europe)

Všechny výdeje musí být před jejich proplacením odkontrolovány
Centrem pro regionální rozvoj

Tematické zaměření
INTERREG EUROPE

CENTRAL EUROPE

DANUBE

Výzkum a inovace
Konkurenceschopnost
MSP

Nízkouhlíková ekonomika
Životní prostředí a efektivní využívání zdrojů
Udržitelná doprava

Lepší veřejná
správa

Tematické zaměření
INTERREG EUROPE
Výzkum, technologický rozvoj a inovace

Konkurenceschopnost MSP

1.1. Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacity

2.1. Podpora MSP v růstu, rozvoji a aktivitě na poli inovací

1.2. Podpora inovativních řetězců „inteligentní
specializace“ a inovačních příležitostí

Nízkouhlíkové hospodářství

3.1. Posun k nízkouhlíkovému hospodářství

Životní prostředí a efektivní využívání zdrojů
4.1. Zachování, ochrana a rozvoj přírodního a kulturního
dědictví
4.2. Efektivní využívání zdrojů, ekologický růst a inovace,
řízení dopadů na životní prostředí

Tematické zaměření – příklady projektů
INTERREG EUROPE
Výzkum, technologický rozvoj a inovace
1.1. Spolupráce veřejných orgánů, výzkumných
center/univerzit, podniků a občanské společnosti v oblasti

Konkurenceschopnost MSP
2.1. Výměna zkušeností mezi veřejnými orgány týkající se
podpory zvyšování konkurenceschopnosti MSP – tvorba
nástrojů pro podporu MSP –seed capital, rizikový kapitál.

stárnutí populace, zdravotnictví
1.2. Výměna zkušeností v oblasti rozvoje a zakládání
klastrů, v oblast i automobilového průmyslu, zelené
ekonomiky, vedoucí k vytvoření akčního plánu pro jejich

Spolupráce veřejných orgánů a subjektů podporující
podnikaní v oblasti zvyšování povědomí o podnikání a
podnikatelských schopnostech mezi mladými lidmi.

realizaci

Nízkouhlíkové hospodářství
3.1. Výměna zkušenosti mezi veřejnými orgány týkající se
podpory využití lokálních zdrojů (biomasa, voda, IT) pro
výrobu energií/elektřiny a její distribuci.
Sdílení zkušeností mezi veřejnými orgány v oblasti
zvyšování podílu využití nízkouhlíkových druhů dopravy

Životní prostředí a efektivní využívání zdrojů
4.1. Spolupráce veřejných orgánů a výzkumných institucí v
oblasti hodnocení zranitelnosti regionálních ekosystémů,
identifikace zmírňujících opatření a jejich následná

realizace.
4.2. Výměna zkušeností mezi veřejnými orgány v oblasti
týkající se redukce odpadů, zvýšení recyklace a podpory
oběhového hospodářství.

Tematické zaměření- Central Europe
Spolupráce v oblasti
inovací s cílem zvýšit
konkurenceschopnost
STŘEDNÍ EVROPY

Spolupráce v oblasti
nízkouhlíkových
strategií ve STŘEDNÍ
EVROPĚ

Spolupráce v oblasti
přírodních a kulturních
zdrojů pro udržitelný
růst
ve
STŘEDNÍ
EVROPĚ

Spolupráce v oblasti
dopravy s cílem zajistit
lepší spojení ve
STŘEDNÍ EVROPĚ

1.1 Zlepšit udržitelné vazby
mezi aktéry systému inovací
pro posílení regionální
inovační kapacity ve střední
Evropě

2.1 Vytvářet a realizovat
řešení zaměřená na
zvýšení energetické
účinnosti a využívání
energie z obnovitelných
zdrojů ve veřejné
infrastruktuře

3.1 Rozvíjet kapacity pro
integrované řízení ochrany
ŽP, s cílem zajistit ochranu
a udržitelné využívání
přírodního dědictví a zdrojů

4.1 Zlepšit plánování a
koordinaci systémů regionální
osobní dopravy s cílem
zajistit lepší napojení na
vnitrostátní a evropské
dopravní sítě

1.2 Zlepšit znalosti a
podnikatelské dovednosti s
cílem podpořit hospodářské a
sociální inovace ve
středoevropských regionech

2.2 Zlepšit územně
založené strategie
nízkouhlíkového energet.
plánování a politiky
přispívající ke zmírňování
změny klimatu

3.2 Rozvíjet kapacity pro
udržitelné využívání kult.
dědictví a zdrojů

4.2 Zlepšit koordinaci mezi
subjekty působícími v oblasti
nákladní dopravy s cílem
zvýšit využití ekologických
multimodálních dopravních
řešení

2.3 Zvýšit kapacity pro
plánovaní mobility ve
funkčních městských
oblastech s cílem snížit
emise CO2

3.3 Zlepšit řízení ŽP FMO s
cílem vytvořit z nich místa,
kde se bude lépe žít

Zúžení témat/příklady projektů- Central Europe
Spolupráce v oblasti
inovací s cílem zvýšit
konkurenceschopnost
STŘEDNÍ EVROPY
1.1 Implementace RIS3
strategií, podpora
triple/quadraloup helix
spolupráce, podpora
uplatnění výsledků výzkumu
na trhu

1.2 Podpora inovací v
sociálních oblastech a
integrace znevýhodněných
skupin obyvatelstva, rozvoj
podnikatelských dovedností v
oblasti sociálních inovací

Spolupráce v oblasti
nízkouhlíkových
strategií ve STŘEDNÍ
EVROPĚ
2.1 Energetická účinnost
veřejné infrastruktury jiné
než veřejné budovy a
osvětlení (dopravní, vodní,
odpadní ,ICT
infrastruktura), včetně
jejich financování a využití
obnovitelných zdrojů
energie.
2.2 strategie na snížení
energetické náročnosti
(inteligentní odečty a
aplikace, řešení pro
koordinaci energetických
sítí, využití alternativních
druhů energie.
2.3 Zvýšit kapacity pro
plánovaní mobility ve
funkčních městských
oblastech s cílem snížit
emise CO2

Spolupráce v oblasti
přírodních a kulturních
zdrojů pro udržitelný
růst
ve
STŘEDNÍ
EVROPĚ

Spolupráce v oblasti
dopravy s cílem zajistit
lepší spojení ve
STŘEDNÍ EVROPĚ

3.1 Rozvíjet kapacity pro
integrované řízení ochrany
ŽP, využití inovativních
technologií při řízení OŽP

4.1 strategie a koordinace
systémů regionální osobní
dopravy s cílem zajistit lepší
napojení na vnitrostátní a
evropské dopravní sítě,
rozvoj multimodálních
jízdenek, tras na vyžádání.

3.2 Rozvoj kulturního a
kreativního průmyslu
(propojení s jinými sektory,
využití inovativních
technologií, podpora
podnikání v této oblasti).

4.2 Zlepšit koordinaci mezi
subjekty působícími v oblasti
nákladní dopravy s cílem
zvýšit využití ekologických
multimodálních dopravních
řešení, vyšší podíl
ekologické logistiky.

3.3 integrované strategie k
omezení střetů ohledně
využití půdy (živelný růst x
vylidňování), strategie pro
obnovu brownfieldů.

Tematické zaměření- DANUBE
1- Inovativní a sociálně odpovědný DR
1.1. Zlepšování rámcových podmínek a
vyváženého přístupu ke znalostem

1.2. zvyšování kvalifikace pro podnikání
a sociální inovace

2 - Environmentálně a kulturně zodpovědný DR
2.1. rozvoj nadnárodního vodního
managementu a prevence povodňových rizik

2.2. udržitelné využívání přírodního a
kulturního dědictví a zdrojů

2.3. obnovování a hospodaření s
ekologickými koridory

2.4. zlepšení připravenosti k řízení rizik
katastrof

3 – Lépe propojený DR
3.1. rozvoj bezpečných dopravních systémů
šetrných k ŽP a vyvážená dostupnost městských a
venkovských oblastí

3.2. zlepšování energetické
bezpečnosti a energetické účinnosti

4 – Dobře řízený DR
4.1. zvyšování institucionální kapacity k
řešení zásadních společenských výzev

4.2. řízení EUSDR

Zúžení témat/příklady projektů- DANUBE

1- Inovativní a sociálně odpovědný DR
1.1. Podpora komercionalizace výsledků

1.2. sladění kvalifikace s požadavky trhu

výzkumu a přenos technologií, podpora a rozvoj
klastrů v oblasti „smart specialisation

práce, posilování kapacit pro využívání
moderních technologií, sociální inovace

2 - Environmentálně a kulturně zodpovědný DR
2.1. protipovodňová opatření (systémy včasného
varování, monitoring, prevence), opatření na zvýšení
kvality vodních zdrojů – účinnější čistění odpadních vod

2.3. obnova mokřadů, přirozených záplavových
oblastí, strategie proti tříštění ekosystémů, propojování
biokoridorů

2.2. strategie pro omezení střetu zájmů mezi subjekty
při ochraně přirod. a kul. dědictví, přirod. a kul. dědictví
jako zdroj ekonom. rozvoje
2.4. protipovodňová ochrana –ne prevence (spolupráce
úřadů v mimořádných situacích), problematika sucha,
průmyslové havárie

3 – Lépe propojený DR
3.1. rozvoj multimodálních dopravních systému, zvláště
železničních, posilování bezpečnosti dopravy, lepší propojení
venkovských oblastí a kvalitnější veřejná doprava

3.2. rozvoj inteligentních sítí, využití inovativních
tech. a aplikací pro řízení energií, bezpečnost
dodávek energií, plánování a distribuce energie z
OZE

4 – Dobře řízený DR
4.1. zvyšování institucionální kapacity k
řešení zásadních společenských výzev

4.2. řízení EUSDR

Stav implementace
INTERREG EUROPE

• Proběhly 3 výzvy
• Schváleno 130 projektů z toho 20 s CZ účastí
• Alokováno 175 mil Eur z 322 mil Eur
• Probíhá hodnocení projektů předložených v 3. výzvě
• Schvalování projektů z 3. výzvy konec roku 2017
• 4. výzva ??? – více info až koncem roku 2017

Stav implementace
CENTRAL EUROPE

• Proběhly 2 výzvy
• Schváleno 85 projektů z toho 56 s CZ účastí
• Alokováno 160 mil Eur z 220 mil Eur
• 3. výzva od 21.9. 2017 do 25.1. 2018 (tematicky omezena!!!)
• v 1. pol. října bude zorganizován seminář pro zájemce o 3 . výzvu
• 4. výzva - není stanoven časový rámec (nejdříve pol. 2018)

Stav implementace
DANUBE

• Proběhla 1 výzva
• Schváleno 55 projektů z toho 26 s CZ účastí
• Alokováno 101 mil Eur z 201 mil Eur
• Probíhá hodnocení projektů předložených v 2. výzvě
• Projekty z 2. výzvy budou schvalovány na přelomu roku 2017/2018
• 3. výzva – bude poslední – nejdříve 2. pol. roku 2018
• 4. Q. 2017 bude vyhlášena výzva na tzv. Seed money facility – příprava
projektových žádostí zaměřených na naplňování makrostrategie pro Podunají

Další informace
http://www.interregeurope.eu/

http://www.interregdanube.eu/

Další informace
http://www.dotaceeu.cz/c
s/Fondy-EU/20142020/Operacni-programy

Kontakty
CENTRAL EUROPE
Stella Horváthová
Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor evropské územní
spolupráce
Letenská 3
110 15 Praha
Tel: 224 862 213
Email: horste@mmr.cz
nadnarodni@mmr.cz

DANUBE

INTERREG EUROPE

Tereza Tkadlečková

Alice Štollová Kovandová
Pavel Lukeš

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor Evropské územní
spolupráce

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor evropské územní
spolupráce

Letenská 3
110 15 Praha
tel: +420 224 862 260
e-mail: tkater@mmr.cz

Letenská 3
110 15 Praha
Tel: 224 862 254, 224 862 331
Email: alice.stollova@mmr.cz
Pavel.lukes@mmr.cz

nadnarodni@mmr.cz

meziregionalni@mmr.cz

Děkuji za pozornost!
Pavel Lukeš
Odbor evropské územní spolupráce
Ministerstvo pro místní rozvoj
E-mail: pavel.lukes@mmr.cz
Telefon: 224 862 331
www.dotaceEU.cz

