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 Možnosti podpory 

 

 

http://ec.europa.eu/


 

OP ČR-Polsko  2007 - 2013 

• Alokace:    € 219,5 mil. 

• Zasmluvněno:  € 215,2 mil. 

• Počet projektů:  340(z toho 229 ukončeno) 

• Proplaceno:   € 179,4 mil.  

• Certifikováno:  € 169,3 mil. 

 

Obsah programu 

 

PO1  Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik 

PO2  Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a CR 

PO3  Podpora spolupráce místních společenství  

PO4  Technická pomoc  

   

   

 



 

OP Svobodný stát Sasko - ČR 

• Alokace:    € 207,4 mil. 

• Zasmluvněno:  € 203 mil. 

• Počet projektů:  251(z toho 192 ukončeno) 

• Proplaceno:   € 183,1 mil.  

• Certifikováno:  € 154,3 mil. 

 

Obsah programu 

 

PO1 Rozvoj rámcových  společenských  podmínek v území 

PO2 Rozvoj hospodářského a cestovního ruchu 

PO3 Zlepšení situace v přírodě a ŽP 

PO4 Technická pomoc 

 

 

 



 

OP Svobodný stát Bavorsko – ČR 2007 - 2013 

• Alokace:    € 115,5 mil. 

• Zasmluvněno:  € 114,7 mil. 

• Počet projektů:  300 (z toho 191 ukončeno) 

• Proplaceno:   € 93,7 mil.   

• Certifikováno:  € 99,4 mil. 

 

      Obsah programu   

 

• PO1   Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě     

• PO2   Rozvoj území a životního prostředí   

 



 

OP  Rakousko – ČR 2007 - 2013 

• Alokace:    € 107,4 mil. 

• Zasmluvněno:  € 104,3mil. 

• Počet projektů:  208(z toho 111 ukončeno) 

• Proplaceno:   €  86,1 mil.   

• Certifikováno:  €  86,7 mil. 

 

 Obsah programu 

 

• PO1 Socioekonomický rozvoj, CR a transfer know-how 

• PO2 Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj 

• PO3 Technická pomoc  



 

OP Slovensko – ČR 2007 - 2013 

• Alokace:    € 92,7 mil. 

• Zasmluvněno:  € 99,6 mil. 

• Počet projektů:  317(z toho 204 ukončeno) 

• Proplaceno:   € 72,7 mil.   

• Certifikováno:  €  64,9 mil. 

 

Obsah programu 

• PO 1 –  Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje 

      příhraničního regionu  a spolupráce           

• PO 2 –  Rozvoj dostupnosti příhraničního území a životního 

      prostředí          

• PO 3 –  Technická pomoc               
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Programy Evropské územní spolupráce   

 
Cíl 2: 

Evropská územní spolupráce 

v České republice 

Programy přeshraniční 

spolupráce 

ČR – Polsko 
€ 226,2 mil.   

Rakousko – ČR 
€ 97,8 mil.   

Bavorsko – ČR 
€ 103,4 mil.   

Sasko – ČR 
€ 157,9 mil.   

Slovensko – ČR 
€ 90,1 mil.   

Programy nadnárodní 

spolupráce 

Central Europe 2020     
€ 246,6 mil. 

DANUBE 
€ 202,1 mil.  

Programy meziregionální 

spolupráce 

INTERREG Europe 
€ 359,3 mil.   

ESPON 2020 
€ 41.4 mil.   

INTERACT III 
€ 39.4 mil.   

URBACT III 
€ 74,3 mil.   



 

  

 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 

 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 

 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 

 

(ze dne 17. 12. 2013) 

 

 

Legislativní rámec EK  

 pro programy přeshraniční spolupráce 2014 – 2020 

 

 



1. posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 

2. zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií 

3. zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, odvětví zemědělství (v 
případě EZFRV) a odvětví rybářství a akvakultury (v případě ENRF 

4. podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích 

5. podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik  

6. zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů 

7. podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových 
infrastrukturách 

8. podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility 
pracovních sil 

9. podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci  

10. investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání  
dovedností a do celoživotního učení 

11. posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a 
přispívání k účinné veřejné správě    

Tematické cíle podporující fondy ESI 



Název programu Tematické cíle 

Program přeshraniční spolupráce  

ČR – Polsko (INTERREG V-A CZ-PL) 

5, 8, 10, 11 

Program přeshraniční spolupráce  

Svobodný stát Sasko – ČR 

(INTERREG V-A SN-CZ) 

 

5, 6, 10, 11 

Program přeshraniční spolupráce  

Svobodný stát Bavorsko – ČR 

(INTERREG V-A BY-CZ) 

1, 6, 10, 11 

Program přeshraniční spolupráce  

Rakousko – ČR 

(INTERREG V-A  A-CZ) 

1, 6, 10, 11 

Program přeshraniční spolupráce  

Slovensko – ČR 

(INTERREG V-A SK-CZ) 

1, 6, 10, 11 

Výběr tematických cílů pro programy 2014 - 2020 



PO1: Společné řízení rizik 

• Investice do rozvoje společných či propojených systémů prevence, monitoringu, reakce a 
odstraňování následků rizik 

• Investiční opatření směřující ke zvýšení schopnosti záchranných a bezpečnostních složek 
efektivně zasahovat po obou stranách hranice 

• Společná odborná příprava pracovníků záchranných/bezpečnostních složek a útvarů 
krizového řízení zaměřená na posílení přeshraniční akceschopnosti 

PO2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti 

• Zachování a obnova kulturních a přírodních památek směřujících k jejich využití pro udržitelný 
rozvoj společného pohraničí 

• Podpora využití nehmotného kulturního dědictví 

• Investiční opatření  pro přeshraniční zpřístupnění a využití kulturního a přírodního dědictví 

• Společná informační a marketingová opatření  v oblasti využití přírodních a kulturních zdrojů 

 

  PO/oblasti podpory   INTERREG V-A CZ – PL  (1) 



PO3 – vzdělávání a kvalifikace 

• Příprava a realizace společného vzdělávání 

• Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi 

• Rozvoj jazykového v zdělávání v rámci školského systému 

PO4 - Spolupráce institucí a komunit 

• Opatření směřující k posilování integrace na lokální úrovni, spolupráce občanské 

společnosti a další aktivity přispívající ke kohezi na lokální úrovni  

• Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy  

• Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí, včetně spolupráce NNO 

PO5 – Technická asistence 

  

                               PO/oblasti podpory   INTERREG V-A CZ – PL (2) 



Finanční alokace Interreg V-A ČR- PR 

 
 

 1 Společné řízení rizik 12,22 5,4% 0,00

2
Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních 

zdrojů pro podporu zaměstnanosti 135,73 60,0% 14,80

3 Vzdělání a kvalifikace 10,18 4,5% 0,55

4 Spolupráce institucí a komunit 54,52 24,1% 23,11

5 Technická pomoc 13,57 6,0% 0,00

SUMA 226,20 100,0% 38,46

Mil. 

EUR
% FMPPrioritní osa



 

 

 

Název prioritní osy 

Tematický cíl/ 

Investiční 

priorita 

Hlavní oblasti podpory 

PO1  

 

Podpora přizpůsobení 

se změně klimatu, 

předcházení rizikům a 

řízení rizik 

TC 5 

• podpora společných postupů v případě výskytu povodní 
 

• realizace systémových aktivit umožňující včasnou identifikaci 

nebezpečí 
 

• investice do vybavení a speciální techniky, informačních a 

komunikačních systémů 
 

• společná cvičení 
 

• podpora jazykové vybavenosti 
 

• práce s mládeží 

PO2 

  

Zachování a ochrana 

životního prostředí a 

podpora účinného 

využívání zdrojů 

IP 6 b)  
• opatření na zlepšení kvality podzemních i povrchových vod 

včetně stavu vodních toků  

IP 6 c) 

 

• investice do turistické a kulturní infrastruktury 
 

• zlepšení dostupnosti přírodních a kulturních atraktivit 
 

• společný marketing kulturního a přírodního dědictví, vývoj 

koncepcí a produktů cestovního ruchu 

IP 6 d) 

 

• společný management, péče o krajinu, ochrana a podpora 

biodiverzity a sítě NATURA 2000 

PO/oblasti podpory   INTERREG V-A  SN-CZ  (1) 



Název prioritní osy 
Tematický cíl/  

Investiční priorita 
Hlavní oblasti podpory 

PO 3 

 

Investice do vzdělávání, 

odborné přípravy a 

odborného výcviku 

k získávání dovedností a 

do celoživotního učení 

IP 10 a) iii)  

 

• opatření předškolního vzdělávání 

 

• spolupráce a partnerství všech stupňů škol  

 

• podpora opatření v rámci přeshraniční odborné 

přípravy, školních projektů a profesní kvalifikace 

 

• podpora výměnných pobytů a stáží kvalifikovaných 

pracovníků 

 

• zvyšování jazykové kvalifikace pedagogů a studentů 

a zlepšování mezikulturních kompetencí 

 

• podpora environmentálního vzdělávání a     

ekologického povědomí 

 

 

PO 4 

 

Posilování institucionální 

kapacity orgánů veřejné 

správy a zúčastněných 

subjektů a účinné veřejné 

správy 

 

 

 

IP 11 a) iv)  

 

• podpora spolupráce institucí 

 

• zvyšování jazykových a mezikulturních kvalifikací a 

kompetencí 

 

• vytváření partnerství a sítí přeshraničních struktur 

PO/oblasti podpory   INTERREG V-A  SN-CZ (2) 



PO1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 

• Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající 

úrovně výzkumu a inovací a podporou odborných středisek, zejména těch, 

jež jsou předmětem celoevropského zájmu. 

• Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytvářením vazeb a 

součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím 

vysokoškolského vzdělávání, zejména podporou investic v oblasti vývoje 

produktů a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací, ekologických 

inovací, aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů 

a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace a podporou 

technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému 

ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby, zejména v 

oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití. 

PO/oblasti podpory   INTERREG V-A  BY-CZ (1) 



PO 2: Udržitelné využití přírodních a kulturních zdrojů 

• Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví 

• Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových 
služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur 

PO 3: Investice do dovedností a vzdělávání 

• Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání 
dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných 
programů vzdělávání, odborné přípravy a školení  

PO 4: Udržitelné sítě a institucionální spolupráce  

• Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných 
subjektů a účinné veřejné správy podporou právní a správní spolupráce a 
spolupráce mezi občany a institucemi  

PO 5:  Technická asistence 

  

 

PO/oblasti podpory   INTERREG V-A  BY-CZ (2) 



PO1 - Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací                                

• Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj výzkumu a inovací a 
podpora odborných středisek 

• Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi 
podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání, (oblasti vývoje 
produktů a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací, ekologických inovací…,) 

PO2 - Životní prostředí a zdroje 

• Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví 

• Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, 
včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur 

• Podpora inovativních technologií s cílem zlepšit ochranu životního prostředí a účinnost 
zdrojů v odpadovém hospodářství, vodním hospodářství, pokud jde o půdu nebo s cílem 
snížit znečištění ovzduší 

PO3 - Rozvoj lidských zdrojů 

PO4 - Udržitelní sítě a institucionální spolupráce 

 

PO/oblasti podpory   INTERREG V-A  A-CZ (1)  



PO3 - Rozvoj lidských zdrojů 

• Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a 

celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, 

odborné přípravy a školení 

PO4 - Udržitelní sítě a institucionální spolupráce 

• Posílení institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a 

účinné veřejné správy: podpora právní a správní spolupráce mezi občany a institucemi 

PO 5  Technická pomoc 

PO/oblasti podpory   INTERREG V-A  A-CZ (2) 



PO1 - Využívaní inovačního potenciálu    14 422 314  EUR  

• Investování do vzdělání, školení a odborné přípravy, jakož i zručností a celoživotního 
vzdělávání přípravou a vykonáváním společných vzdělávacích, odborných vzdělávacích 
a školících  programů   ( 11%) 

• Podpora investování podniků do výskumu a inovací a vytváření propojení a synergií mezi 
podniky, centry výzkumu a vývoje a vysokoškolským vzdělávacím  prostředím   5% 

PO2 - Kvalitní životní prostředí     60 393 440  EUR 

• Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dedictví (57%) 

• Ochrana a obnova biologické diverzity a půdy a podpory ekosystémových služeb včetně, 
prostředníctvím  sítě NATURA 2000 a zelených infrastruktur (10%) 

PO3 -  Rozvoj místních iniciativ 9 915 342  EUR 

• Posilnění institucionálních kapacit veřejných orgánů a zainteresovaných stran a efektivity 
veřejné správy prostředníctví podpory právní a administratívní spolupráce a spolupráce mezi 
občany a institucemi  (11%) 

PO4 – Technická asistence 

    PO/oblasti podpory   INTERREG V-A  SK-CZ  



Definované území INTERREG V-A CZ-PL 

 

 Cíl 2: 

Evropská územní spolupráce 

v České republice 

Programy přeshraniční 

spolupráce 

ČR – Polsko 
€ 226,2 mil.  (219,5 mil. EUR) 

Rakousko – ČR 
€ 97,8 mil.  (107,4 mil. EUR) 

Bavorsko – ČR 
€ 103,4 mil.  (115,5 mil. EUR) 

Sasko – ČR 
€ 157,9 mil.  (207,4 mil. EUR) 

Slovensko – ČR 
€ 90,1 mil.  (92,7 mil. 2007- 2013) 

Programy nadnárodní 

spolupráce 

Central Europe 2020     
€ 246,6 mil. 

DANUBE 
€ 202,1 mil.  

Programy meziregionální 

spolupráce 

INTERREG Europe 
€ 359,3 mil.   

ESPON 2020 
€ 41.4 mil.   

INTERACT III 
€ 39.4 mil.   

URBACT III 
€ 74,3 mil.   



                                                                                                                             

Definované území INTERREG V-A SK-CZ 

 



 

      Definované území INTERREG V-A Rakousko - ČR 

 



Program spolupráce Svobodný stát Sasko - ČR 



Program spolupráce Svobodný stát Bavorsko - ČR 



program řídící orgán ERDF (v mil. EUR) datum schválení EK 

přeshraniční 

INTERREG V-A  ČR - 

PR 

Ministerstvo pro místní rozvoj 226 223 424,- 23. 6. 2015 

INTERREG V-A  SR - 

ČR 

Ministerstvo  zemědělství a 

rozvoje venkova SR 

90 149 871,- 11. 6. 2015 

Sasko - ČR Sasko státní ministerstvo ŽP a 

zemědělství 

157 968 415,- 11. 6. 2015 

Bavorsko – ČR Bavorské s. ministerstvo 

hospodářství, infrastruktury, 

dopravy a technologií 

103 376 275,- 17. 12. 2014 

Rakousko - ČR Úřad vlády Dolního Rakouska 97 816 258,- předpoklad  ke schválení 

 konec června   2015 

nadnárodní 

Central  Europe 2020 Magistrát města Vídeň 245 000 000,- 16. 12. 2014 

DANUBE Úřad pro plánování národního 

hospodářství při MF Maďarska 

225 192 007,- předpoklad  ke schválení  

září 2015 

meziregionální 

ENTERREG EUROPE Regionální rada regionu 

Nord – Pa s- de - Calais  FR 

359 326 000,- 11.6. 2015 

ESPON 2020 Ministerstvo udržitelného 

rozvoje LU 

41 377 000,- 17 .2. 2015 

 INTERACT III Bratislavský samosprávný kraj 39 393 000,- předpoklad ke schválení září  2015 



 Princip vedoucího partnera 

 Kritéria spolupráce 

 společná příprava projektu s partnerem z druhého státu 

 společná realizace projektu s partnerem z druhého státu 

 společný personál 

 společné financování projektu oběma stranami 

 Příjemci: 

 Komory, zájmová sdružení právnických osob  

 Školy, vzdělávací instituce 

 Organizace zřizované státem, krajem, obcí, městskou částí a sdružením obcí  

 Mimovládní NNO 

 Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) 

 Vzdělávací instituce včetně vysokých škol  

 Územní samospráva  a jejich organizační složky 

 Podnikatelské subjekty (jen někde) 

 

 

Specifika programu 

 



Děkuji za pozornost! 

  

  

vladimir.sourek@mmr.cz 

  

 

 

 

 

 

Více informací na: 
 

www.strukturalni-fondy.cz 

 

mailto:vladimir.sourek@mmr.cz
http://www.strukturalni-fondy.cz/
http://www.strukturalni-fondy.cz/
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