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TEMATICKÉ CÍLE                                          PRIORITNÍ OSY 

(TO 5) Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení
rizik 

(TO 8) Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a 
mobility pracovních sil 

(TO 10) Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k 
získávání dovedností a do celoživotního učení

(TO 11) Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných 
stran a přispíváník účinné veřejné správě

Zvolené tematické cíle definují 4 prioritní osy programu, které reflektují
potřeby pohraničí identifikované v situační analýze programového 
území. 



Jak na přeshraniční spolupráci 2014 - 2020

O  
S
A

OPPS ČR – PR 2007-2013 O
S
A

Interreg V- A 
ČR – PR 2014-2020

1 Posilování dostupnosti, ochrana 
životního prostředí a prevence rizik

1 Společné řízení rizik (TO 5)

2 Zlepšení podmínek pro rozvoj 
podnikatelského prostředí a 
cestovního ruchu

2 Rozvoj potenciálu přírodních a 
kulturních zdrojů pro podporu 
zaměstnanosti (TO 8)

3 Podpora spolupráce místních 
společenství

3 Vzdělání a kvalifikace (TO 10)

4 Technická pomoc 4 Spolupráce institucí a komunit (T 11)

5 Technická pomoc



Jak na přeshraniční spolupráci 2014 - 2020

Alokace pro Fond mikroprojektů bylo 20%  tj. 43,981 mil. EUR Alokace pro Fond mikroprojektů bude opět 20% z 
rozpočtu programu, tj. 45,244 mil. EUR

POROVNÁNÍ ALOKACE PROGRAMŮ

O    
S
A

OPPS ČR – PR
2007-2013

ROZPOČET 219 459 344 EUR z ERDF 

O
S
A

Interreg V- A 
ČR – PR 2014-2020

ROZPOČET  226 221 710 EUR z ERDF

1 Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a 
prevence rizik
32% alokace z rozpočtu programu tj. 81,63 mil. EUR

1 Společné řízení rizik  
5,4% alokace z rozpočtu programu tj. 12,22 mil. EUR

2 Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí
a cestovního ruchu
36% alokace z rozpočtu programu tj. 74,26 mil. EUR

2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro 
podporu zaměstnanosti
60% alokace z rozpočtu programu tj. 135,73 mil. EUR

3 Podpora spolupráce místních společenství
26% alokace z rozpočtu programu tj. 55,06 mil. EUR

3 Vzdělání a kvalifikace
4,5 % alokace z rozpočtu programu tj. 10,18 mil. EUR 

4 Technická pomoc
6% alokace z rozpočtu programu tj. 8,51 mil. EUR

4 Spolupráce institucí a komunit 
24,1 % alokace z rozpočtu programu tj. 54,52 mil. EUR

5 Technická pomoc
6% alokace z rozpočtu programu tj. 13,57 mil. EUR
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SPOLUFINANCOVÁNÍ Z EU A STÁTNÍHO ROZPOČTU: 

Zdroj financování EU: 

-85 % uznatelných nákladů

Zdroj financování státní rozpočet: 

Na CZ straně: 

-5 % u individuálních projektů pro samosprávy,

-5 % u individuálních projektů pro neziskové organizace poskytující služby 
veřejného zájmu (bude upřesněno na základě specifikace MF),

-u Fondu mikroprojektů nebude spolufinancování ze státního rozpočtu.

Na PL straně: 

-prozatím 0 %
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PRIORITNÍ OSA 1: Společné řízení rizik

5,4 % alokace z rozpočtu programu tj. 12,22 mil. EUR

Investiční priorita 1.1 Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištěním 
odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení.

Opatření a podporované aktivity: 

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

AKTIVITA SPECIFIKACE

Realizace systémových opatření směřujících ke zvýšení
koordinace činností prevence, monitoringu, reakce a 
ostraňování následků rizik. 

Jedná se o opatření systémové, zastřešující povahy, vytvářející
základní legislativní a technické podmínky pro společnou 
koordinaci činností záchranných a bezpečnostních složek a složek 
krizového řízeni (smluvní a právně administrativní nastavení
pravidel komunikace či pravidel realizace společných zásahů).

- příprava nových smluv a dohod  či aktualizace stávajících 
platných smluv a dohod v oblasti krizového řízení, řešení
mimořádných situací a spolupráce záchranných a 
bezpečnostních složek. 

- příprava společných/slaďování existujících operačních 
plánů, krizových plánů a postupů v oblasti krizového řízení, 
vč. k tomu potřebných nástrojů a aktivit (činnost 
mezinárodních komisí, společných pracovních týmů
zabývajících se spoluprací v oblasti bezpečnosti a další),

- další systémová opatření zlepšující rámec pro společné
postupy prevence, monitoringu, reakce a odstraňování
následků krizových situací.
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PRIORITNÍ OSA 1: Společné řízení rizik

AKTIVITA SPECIFIKACE

Realizace opatření směřujících k propojení systémů
prevence, monitoringu, reakce a odstraňování
následků rizik a zvýšení jejich kompatibility - úpravy či 
nástavby existujících systémů zajišťující kompatibilitu 
a dostupnost na obou stranách hranice.

Tvorba a rozvoj systémů pro vytvoření či zkvalitnění
přeshraničního spojení a komunikace složek zapojených v 
systému prevence, monitoringu, reakce a odstraňování následků
rizik a krizových situací, například:
-zajištění spojení mezi jednotlivými řídícími stanovišti, štáby, 
místy výkonu činností či výskytu ohrožení i konkrétními 
příslušníky záchranných a bezpečnostních složek operujících 
v terénu,
-zefektivnění příjmu tísňového volání ve společném území a 
úpravy systémů tak, aby docházelo ke zkrácení doby reakce na 
tísňová volání a celkové akceschopnosti pro společný zásah.

Pořízení či úpravy technologií a koncových zařízení
informačních a komunikačních systémů nezbytných pro zlepšení
vzájemné (přeshraniční) komunikace při realizaci společných či 
koordinovaných zásahů, například:
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PRIORITNÍ OSA 1: Společné řízení rizik

AKTIVITA SPECIFIKACE

Realizace opatření směřujících k propojení systémů
prevence, monitoringu, reakce a odstraňování
následků rizik a zvýšení jejich kompatibility - úpravy či 
nástavby existujících systémů zajišťující kompatibilitu 
a dostupnost na obou stranách hranice.

Společné mapování rizik, vytváření rozšiřování a 
aktualizace společných informačních bází rizik.

- vysílačky, radiostanice, prostředků pro vybudování vlastní
dočasné komunikační sítě pro usnadnění komunikace složek z 
obou stran hranice,
- navigační a orientační zařízení umožňující okamžitou 
lokalizaci vozidel a zasahujících jednotek a přispívající ke zlepšení
přeshraniční koordinaci a synchronizaci při zásahu na daném 
území,
- další technologie nezbytné pro zlepšení vzájemné
(přeshraniční) komunikace při realizaci společných či 
koordinovaných zásahů.
Společné mapování rizik přírodních (zejména ve vazbě na změny 
klimatu) či antropogenních a sdílení dat využitelných pro řešení
krizových situací, například:
- vytváření, rozšiřování či aktualizace stávajících databází a 
informačních zdrojů o přírodních či antropogenních rizicích pro 
společné užití a/nebo jejich konverze na přeshraniční informační
zdroj, vč. převedení do dvojjazyčné podoby,
- vytváření sjednocujících technologických platforem v 
informačních  a komunikačních systémech pro usnadnění
přeshraniční výměny dat mezi záchrannými a bezpečnostními 
složkami / složkami krizového řízení,
- realizace systémů a databází zlepšující datovou a informační
základnu pro krizové řízení, tj. přeshraniční výměnu informací o 
zrealizovaných zásazích, údajů o území apod.
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PRIORITNÍ OSA 1: Společné řízení rizik

Opatření a podporované aktivity: 

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

AKTIVITA SPECIFIKACE

Pořízení technických prostředků tam, kde je to 
prokazatelně nezbytné pro realizaci efektivního 
koordinovaného nebo společného zásahu 
záchranných a bezpečnostních složek.

- pořízení vozidel záchranných a bezpečnostních složek určených 

k využití při řešení mimořádných/rizikových  situací s přeshraničním 

dopadem,

- pořízení speciálního technického vybavení záchranných a 

bezpečnostních složek pro výkon společných zásahů, jako například: 

dekontaminační mobilní zařízení (stany, mobilní chemická zařízení

apod.). detekční přístroje (např. na měření výbušných koncentrací

plynů a par, toxických plynů, ionizujícího záření, bojových chemických 

látek apod.), vybavení pro společné záchranné a obdobné operace 

v horském terénu či vodní záchranářství, další specifické vybavení

záchranných a bezpečnostních složek,

- pořízení nezbytného vybavení pro činnost pracovníků záchranných a 

bezpečnostních složek a jejich ochranu s cílem bezpečně a efektivně

zasahovat po obou stranách hranice, jako jsou speciální ochranné

pomůcky a obleky, přístroje a nástroje apod.

Obecnou podmínkou pořizované techniky a vybavení je kromě využití

pro společné akce také jeho nezbytnost pro řešení krizových situací

(přírodní či antropogenní katastrofy, havárie apod.). 
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PRIORITNÍ OSA 1: Společné řízení rizik

AKTIVITA SPECIFIKACE

Úpravy technického vybavení, jímž disponují
záchranné a bezpečnostní složky, směřující ke 
zvýšení jeho kompatibility a k umožnění či usnadnění
společných zásahů v oblastech prevence, 
monitoringu, reakce a odstraňování následků rizik.

- Úpravy a dovybavení technických prostředků (vozidel, 

technologických celků apod.) a vybavení záchranných/bezpečnostních 

složek a složek krizového řízení, které umožní či usnadní jejich 

vzájemné propojování a využívání při společných zásazích (např. úpravy 

na vozidlech a dalších technických prostředcích používaných 

záchrannými složkami tak, aby bylo možné je například propojit s 

technikou používanou zasahující jednotkou z partnerského státu, 

úpravy vybavení takové, které umožní či usnadní společné nasazení ve 

specifických podmínkách zásahu apod.).

Nezbytné investiční aktivity, jejichž cílem bude 
přizpůsobení infrastruktury pro využití
zakoupené/zmodernizované techniky a vybavení.

Aktivita bude podporována výhradně jako doplňková a bude 

realizována výlučně v obzvlášť odvodněných případech v rámci 

projektů pořízení či modernizace techniky a vybavení (viz výše uvedené

2 typy aktivit). Jedná se zejména o modernizaci budov za účelem 

zajištění používání nově pořízeného vybavení – např. nezbytné úpravy 

vjezdů do hasičských zbrojnic či garáží/státní techniky záchranných 

složek. 
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PRIORITNÍ OSA 1: Společné řízení rizik

Opatření a podporované aktivity: 

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

AKTIVITA SPECIFIKACE

Školení týkající se právně administrativních a jiných 
podmínek krizového řízení a řešení mimořádných 
událostí v partnerské zemi v rámci teoretické i 
praktické odborné přípravy záchranných a 
bezpečnostních složek a složek krizového řízení (vč. 
nezbytného jazykové vzdělávání).

Realizace širokého spektra společných odborných školení a přípravy 

směřujících k posílení znalosti podmínek pro realizaci společných 

zásahů a přeshraničních řešení krizových situací, např. :

- v oblasti vlastních zásahů (hasičských sborů, zásahy při dopravních 

nehodách, vodní záchranářství, zásahy horské služby, v oblasti 

zdravotnické pomoci v krizových situacích, pátrání po osobách zejména 

v přírodních terénech apod.), 

- řízení a obsluha záchranných dopravních vozidel - např. školení

zaměřená na znalost podmínek na druhé straně hranice v oblasti 

ovládání technického vybavení vozidel určených k zásahu, řízení vozidel 

s přednostním právem jízdy, vodních záchranných plavidel aj., 

- školení při zásazích s přítomností nebezpečných látek a obecně

krizových situací jako následku realizace antropogenní rizik (havárie, 

zamoření apod.) a další typy obdobných školení a odborné přípravy 

směřující ke zvýšení přeshraniční akceschopnosti  

záchranných/bezpečnostních složek a složek krizového řízení.
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PRIORITNÍ OSA 1: Společné řízení rizik

AKTIVITA SPECIFIKACE

Školení týkající se právně administrativních a jiných 
podmínek krizového řízení a řešení mimořádných 
událostí v partnerské zemi v rámci teoretické i 
praktické odborné přípravy záchranných a 
bezpečnostních složek a složek krizového řízení (vč. 
nezbytného jazykové vzdělávání).

Podpořena bude rovněž odborná příprava zaměřená na znalost 

legislativních a obdobných podmínek realizace přeshraničního 

zásahu, norem, pravidel a postupů platných v zemi partnera, otázky 

pojištění majetku a osob v souvislosti se společným zásahem, znalost 

odpovědností a potenciálních rizik vyplývajících z účasti na 

společném zásahu a řešení krizových situací apod.

Podporována bude též jazyková výuka pracovníků

záchranných/bezpečnostních složek a složek krizového řízení, a to 

konkrétně výuka jazyka partnera (tj. pouze český a polský jazyk), se 

zaměřením na specifickou oblast krizového řízení.
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PRIORITNÍ OSA 1: Společné řízení rizik

AKTIVITA SPECIFIKACE

Společná cvičení a příprava záchranných a 
bezpečnostních složek.

Podporována budou společná praktická cvičení zajišťující a prověřující

připravenost záchranných a bezpečnostních složek pro řešení

krizových situací s přeshraničním dopadem. 

V rámci této aktivity bude kromě vlastní realizace cvičení a praktické

přípravy podpořeno i pořízení materiálního vybavení nezbytného pro 

realizaci takového výcviku s tím, že jednotlivé typy výcvikových 

pomůcek a vybavení (např. trenažéry a další) budou rozděleny mezi 

přeshraniční partnery v tom smyslu, že konkrétní prvky vybavení budou 

pořízeny vždy pouze na jedné straně hranice s tím, že bude využíváno 

přeshraničně a na druhé straně hranice, tj. u přeshraničního partnera, 

bude v rámci projektu pořízeno vybavení jiné.

Partnery bude přitom deklarováno, že vybavení, pořizované v rámci 

projektu na druhé straně hranice, je v jeho zemi obtížně dostupné

(např. je třeba za ním dojíždět na výrazně větší vzdálenosti, než tomu 

bude poté, co si takové vybavení v rámci projektu pořídí jeho 

přeshraniční partner).

Tato podmínka vytváří na jedné straně potenciál pro 

společné/přeshraniční využití a výcvik, na straně druhé realizuje 

úspory z rozsahu díky tomu, že konkrétní prvky infrastruktury a 

vybavení pro výcvik budou využívány pro složky z většího 

(přeshraničního) území. 
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PRIORITNÍ OSA 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních 
zdrojů pro podporu zaměstnanosti

60 % alokace z rozpočtu programu tj. 135,73 mil. EUR 

Investiční priorita 2.1 Podpora růstu podporujícího zaměstnanost rozvojem vnitřního potenciálu 
jako součástí územní strategie pro konkrétní oblati, včetně přeměny upadajících průmyslových 
oblastí a zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů

Opatření: Komplex opatření směřující k využití potenciálu kulturních a přírodních zdrojů v 
podporovaném území v oblasti cestovního ruchu, ke zvýšení význau odvětví spojených s turistikou 
na lokální a regionální úrovni a také zvýšení zaměstnanosti v cestovním ruchu a navazujících 
odvětvích.

Podporované aktivity:

1. AKTIVITA: Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřující k jejich využití pro 
udržitelný rozvoj společného pohraničí.

PODAKTIVITA SPECIFIKACE

Rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a 

obnově přírodních a kulturních atraktivit.

Podporovány budou investice do kulturních a přírodních 
atraktivit přispívajících ke zlepšení podmínek pro rozvoj 
cestovního ruchu v přeshraničním území a tím vytvářejících 
podmínky pro zvýšení zaměstnanosti na lokální úrovni. 
Hlavním cílem intervence není zlepšení stavu kulturního a 
přírodního dědictví v programovém území, ale zvýšení atraktivity 
pohraničí a ve svém důsledku turistického ruchu v podporovaném 
území dosažené prostřednictvím realizace těchto aktivit.
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PRIORITNÍ OSA 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních 
zdrojů pro podporu zaměstnanosti

PODAKTIVITA SPECIFIKACE

Rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a 

obnově přírodních a kulturních atraktivit.

Mezi hlavní podporované aktivity patří provádění rekonstrukcí a 
revitalizací:
- turisticky atraktivních nemovitých objektů - především 
zákonem  chráněných objektů kulturního dědictví (památek), 
pokud tyto investice přispějí ke zvýšení návštěvnosti území
pohraničí,
- turisticky atraktivních objektů jiných než nemovitých , včetně
vytváření a revitalizace muzejních nebo výstavních expozic 
přeshraničního  charakteru,
-turisticky atraktivních objektů přírodního dědictví.

Jako doprovodné aktivity jsou způsobilé rovněž propagační
aktivity týkající se nabídky cestovního ruchu vztahující se k 
příslušnému objektu kulturního/přírodního dědictví.

Realizace opatření směřujících k vyššímu zapojení

kulturních či přírodních atraktivit do udržitelného 

cestovního ruchu.

Podporována jsou taková opatření, díky jejichž realizaci bude možné ve 
větší míře využít existujících objektů kulturního a přírodního dědictví
představující turistické atraktivity, přizpůsobení infrastruktury objektů
přírodního a kulturního dědictví pro rozšíření nabídky cestovního ruchu 
za účelem: zvýšení návštěvnické kapacity, rozšíření potenciálního 
okruhu návštěvníků, prodloužení návštěvnické sezóny. Jako 
doprovodné aktivity jsou způsobilé rovněž propagační aktivity týkající
se nabídky cestovního ruchu příslušného objektu kulturního/přírodního 
dědictví. 
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2. AKTIVITA: Podpora využití nehmotného kulturního dědictví.

3. AKTIVITA: Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a 
přírodního dědictví příhraničního regionu.

PODAKTIVITA SPECIFIKACE

Podpora je směřována do rozvoje a obnovy místních folklorních 
tradic a dalších forem místního nebo regionálního nehmotného 
kulturního dědictví za podmínky jejich využití s cílem zvýšení
turistického ruchu v příhraničí. 

PODAKTIVITA SPECIFIKACE

Rekonstrukce/přestavba a modernizace stávajících 

lokálních a regionálních silničních spojení zlepšující

přeshraniční dostupnost přírodních a kulturních 

atraktivit.

Podporovány budou aktivity spočívající v technickém 
zhodnocení, modernizaci a rekonstrukci lokálních a regionálních 
silnic (v ČR: místní komunikace a komunikace II. a III. tříd, v PR: 
obecní, okresní a vojvodské) tříd. Podporována jsou pouze taková
silniční spojení, zlepšující přeshraniční dostupnost turistických 
atraktivit a turistických destinací v česko-polském příhraničí a 
představující tak potenciál jejich většího využití v cestovním ruchu 
a zvýšení turistické návštěvnosti podporovaného území.
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PODAKTIVITA SPECIFIKACE

Rekonstrukce/přestavba a modernizace stávajících 

lokálních a regionálních silničních spojení zlepšující

přeshraniční dostupnost přírodních a kulturních 

atraktivit.

Projekty mohou zahrnovat: 
-zlepšení parametrů lokálních a regionálních spojení, přispívající
ke zlepšení průjezdnosti silnic, odstranění nebezpečných a úzkých 
hrdel zhoršujících propustnost komunikací a plynulost dopravy na 
nich apod.,
-aktivity směřující ke změně technických parametrů vozovky 
(např. zvýšená únosnost )či dalších součástí silničních komunikací
(např. mosty, podjezdy), aby byl umožněn průjezd vozidlům, 
které danou komunikaci nemohou pro přeshraniční spojení v 
současnosti používat a které lze využít pro přepravu návštěvníků
kulturních a přírodních zdrojů (zájezdové autobusy, cyklobusy, 
veřejnou dopravu, aj.).

Jako doprovodné aktivity jsou způsobilé rovněž:
-aktivity související s dopravní telematikou (například  
elektronické informační cedule a tabule, telematické a navigační
systémy aj.),
-doplňková marketingová a propagační opatření informující o 
atraktivitách zpřístupněných prostřednictvím silnic, které jsou 
předmětem daného projektu.
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PODAKTIVITA SPECIFIKACE

Výstavba, rekonstrukce, přestavba a modernizace 

veřejně dostupné základní infrastruktury zpřístupňující

a zvyšující využití přírodního a kulturního dědictví v 

odvětví cestovního ruchu (např. cyklostezky, naučné

stezky), včetně doplňkové turistické infrastruktury 

usnadňující návštěvu kulturních a přírodních atraktivit 

(např. stojany pro kola, informační tabule apod.).

Podporována bude zejména:
-výstavba cyklostezek a cyklotras včetně doplňkové a související
infrastruktury (stojany pro kola, informační tabule aj.),
-realizace pěších stezek tematických naučných stezek nebo 
specifických stezek a tras využívaných pro sportovní turistiku v 
turisticky atraktivním přírodním prostředí (in-line stezky, lyžařské
trasy, vodácké trasy apod.),
-realizace vyhlídkových míst a infrastruktury (rozhledny, 
vyhlídkové mostky apod.),
-výstavba či zkapacitnění parkovišť u významných turistických 
destinací za podmínky jasného prokázání nedostatečnosti 
stávajících parkovacích kapacit a z toho plynoucího přímého 
negativního ovlivnění (snížení) využití návštěvnického potenciálu 
dané lokality či atraktivity a za předpokladu jednoznačně
dominantního využití parkovacích ploch turisty.,
-tvorba a rozšiřování turistických informačních center nebo jiných 
způsobů informování o turistických atraktivitách v regionu 
(turistické infobody, infostánky, městské informační turistické
systémy aj.).
Doplňkové aktivity:
- realizace infrastruktury a vybavení/mobiliáře omezujících 
negativní dopad realizovaných aktivit na životní prostředí v řešené
lokalitě (odpočívadla, lavičky, nádoby na odpad apod.).
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PODAKTIVITA SPECIFIKACE

Výstavba, rekonstrukce, přestavba a modernizace 

infrastruktury umožňující anebo usnadňující přístup ke 

kulturním a přírodním atraktivitám pro návštěvníky se 

speciálními potřebami (hendikepovaní, rodiny s dětmi, 

senioři apod.).

V rámci aktivity budou podporovány investice (výstavba, 
rekonstrukce a modernizace infrastruktury, které umožní či 
usnadní přístup ke kulturním a přírodním atraktivitám 
využívaným v odvětví cestovního ruchu pro osoby se zvláštními 
potřebami (např. hendikepovaní turisté, rodiny s dětmi, senioři 
atp.), například:
-infrastrukturní prvky umožňující bezbariérové přístupy pro osoby 
se sníženou schopností pohybu, (např. zvukové, grafické a 
podobné naváděcí systémy),
-výstavba vyhrazených parkovacích stání pro handicapované a 
další skupiny se speciálními potřebami (např. rodiny s dětmi, 
senioři).

4. AKTIVITA:  Společná informační, marketingová a propagační opatření v oblasti využití
přírodních a kulturních zdrojů.

PODAKTIVITA SPECIFIKACE

Využití mobilních technologií pro společnou prezentaci 

a propagaci kulturních a přírodních atraktivit 

společného pohraničí – např. www stránky, sociální

sítě, využití QR kódů apod.

Podpora je zaměřena na  využití mobilních a dalších obdobných 
technologií při provádění propagace, prezentace a poskytování
informovanosti o kulturních a přírodních atraktivitách ve 
společném pohraničí, s cílem zvýšení jejich zapojení (využití) v 
odvětví cestovního ruchu a zvýšení jejich návštěvnosti.
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PODAKTIVITA SPECIFIKACE

Využití mobilních technologií pro společnou prezentaci 

a propagaci kulturních a přírodních atraktivit 

společného pohraničí – např. www stránky, sociální

sítě, mobilní aplikace, využití QR kódů apod.

Budou podporovány následující aktivity např.
-využití těchto nástrojů pro prezentaci a propagaci turistických 
atraktivit regionu: audio průvodci, GPS technologie a nástroje, 
využití QR kódů, realizace publicity a propagace pomocí
webových stránek, sociálních sítí a dalších, včetně nově
vznikajících / inovativních způsobů propagace a publicity.
Doplňující aktivity: nákup technologií (hardware i software), do té
míry, do jaké je prokazatelně nezbytný pro zavedení a provoz výše 
zmíněných opatření publicity a propagace zaměřených na turisty. 

Společné kampaně propagující kulturní atraktivity 

společného území .

Podpora je směřována do aktivit spojených se společnými 
regionálními či tematickými kampaněmi realizovanými s cílem 
propagace přírodních a kulturních atraktivit společného pohraničí
a zvýšení jejich návštěvnosti, například:
- pořízení a distribuce propagačních materiálů a nástrojů
publicity určených ať již široké veřejnosti nebo zaměřených na 
specifickou cílovou skupinu (informační letáky, mapy, publikace 
apod.),
- realizace společných mediálních produktů propagujících 
společné území a jeho atraktivity,
- příprava a zavedení specifických nástrojů podpory cestovního 
ruchu - např. turistické karty, rodinné pasy apod.,
- organizace akcí propagujících společné území jako turistickou 
destinaci a podporujících rozvoj cestovního ruchu v něm. 
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PODAKTIVITA SPECIFIKACE

Společné účasti na veletrzích a obdobných propagačních 

akcích cestovního ruchu včetně pořízení nezbytných 

propagačních předmětů dlouhodobé povahy 

potřebných pro tento druh propagace (bannery, 

propagační stany apod.)

Podporovány budou účasti na veletrzích a na obdobných 

propagačních akcích v oblasti cestovního ruchu, realizovaných 

jednoznačně s cílem podpory cestovního ruchu v přeshraničním 

území a u kterých lze předpokládat, že budou mít dopad na cílové

skupiny návštěvníků programového území.

Vedle financování vlastní účasti na propagační akci může být 

součástí podpory i pořízení nezbytných propagačních předmětů

dlouhodobé povahy potřebných pro tento druh propagace 

(bannery, propagační stany apod.).

Podpořena bude účast zejména na akcích v ČR a Polsku, u nichž lze 

s ohledem na jejich charakter a zaměření předpokládat, že budou 

mít dopad na cílovou skupinu potenciálních návštěvníků

společného pohraničí a že tato účast přispěje ke zvýšení

návštěvnosti atraktivit v česko-polském pohraničí.
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PODAKTIVITA SPECIFIKACE

Předmětem aktivity je příprava společných koncepčních 

dokumentů - strategií, studií a analýz, plánů, evaluací apod. (díle 

jen „koncepce“), realizovaných s cílem vyššího či lepšího využití

společných přírodních a kulturních zdrojů v odvětví cestovního 

ruchu a ke zvýšení návštěvnosti společného regionu. Podporovány 

budou mezi jinými:

- tematické koncepce (řešící např. zvláštní segment cestovního 

ruchu či vymezenou skupinu atraktivit nebo zaměřené na 

specifickou cílovou skupinu), 

- územní koncepce (řešící celkové využití přírodních a kulturních 

zdrojů ve vymezeném území), 

- marketingové koncepce.

Podpořena bude příprava pouze takových koncepčních dokumentů

a řešení, u nichž existuje jasný doklad či podložený předpoklad o 

jejich uplatnění v udržitelném rozvoji společného území.

5. AKTIVITA: Evaluace, studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kulturních zdrojů.
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4,5 % alokace z rozpočtu programu tj. 10,18 mil. EUR 

Investiční priorita 3.1 Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání
dovedností a celoživotního učení vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, 
odborné přípravy a školení

Podporované aktivity:

1. AKTIVITA: Příprava a realizace společného vzdělávání.

PODAKTIVITA SPECIFIKACE

Příprava (či úprava), koordinace a realizace společných 

kurzů, praktické výuky, vzdělávacích programů a dalších 

forem společného vzdělávání.

(Jedná se o realizace krátkodobých i dlouhodobých 

vzdělávacích cyklů, jichž se budou účastnit jak učni a 

studenti, tak pedagogičtí pracovníci.)

V rámci aktivity budou podporována:

1. společná příprava (či úprava existujících) vzdělávacích kurzů, 

cyklů, programů, praktické výuky a dalších forem vzdělávání pro 

učně, studenty z obou stran hranice s cílem jejich využití získaných 

poznatků a znalostí na společném trhu práce.

Podporovanými aktivitami jsou zejména:

- aktivity zaměřené na přípravu společných forem výuky,

- využití připravených společných forem výuky (např. workshopy 

pro žáky a studenty, zkušební lekce, společné práce 

učňů/studentů, společné prezentace výsledků práce žáků a 

studentů aj.),

- e-learning.
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PODAKTIVITA SPECIFIKACE

Příprava (či úprava), koordinace a realizace společných 

kurzů, praktické výuky, vzdělávacích programů a dalších 

forem společného vzdělávání.

2.realizace společných vzdělávacích aktivit jak připravovaných mimo 

rámec projektu, tak i připravovaných a realizovaných v rámci projektu.

Doplňkové aktivity:

a)Evaluace efektivity programů výuky,

b)příprava společných vzdělávacích materiálů,

c)propagační opatření směrem k široké veřejnosti či specifické cílové

skupině (potenciálních žáci a studenti a jejich rodiče) , např. dnů

otevřených dveří, dílen pro veřejnost apod.

Realizace přeshraničních výměn učňů a studentů a 

pedagogických pracovníků mezi školskými zařízeními.

Výměny umožňující pobyt učňů, studentů a 

pedagogických pracovníků v sousední zemi realizované

školskými institucemi, vč. zapojení ostatních partnerů.

Cílem podpořených aktivit musí být vždy zvýšení kompetencí účastníků

výměny či stáže. 

Realizované výměny mohou mít různé formy: od účasti na standardní

výuce v zemi partnera, přes specializované semináře a terénní stáže  

apod. Výměny se mohou týkat jak žáků a studentů, tak i pedagogů.

Do těchto výměnných aktivit mohou být zapojeni i další partneři, , pokud 

jejich zapojení přispěje ke zvýšení kompetencí účastníků výměn a tím 

zlepšení jejich postavení na přeshraničním trhu práce.

Součástí projektu mohou být i pomůcky, případně vybavení, nezbytné pro 

realizaci výměn, aktivit prováděných v jejich rámci a dosahování jejich 

cílů.



Jak na přeshraniční spolupráci 2014 - 2020

PRIORITNÍ OSA 3: Vzdělání a kvalifikace

PODAKTIVITA SPECIFIKACE

Systémová opatření v oblastí vzdělávání - studie, 

strategie, výměna informací a zkušeností, vzájemné

uznávání profesní kvalifikace (především té, která

vyžaduje speciální oprávnění nebo certifikaci k jejímu 

výkonu) apod., směřující ke zvýšení pracovní mobility 

zejména osob vstupujících na trh práce ve společném 

pohraničí a zvýšení jejich šanci na uplatnění na trzích 

práce v obou zemích.

V rámci aktivity bude podporována:

- příprava analytických či koncepčních materiálů v oblasti 

vzdělávání, jejichž výstupy směřují /jsou využitelné ke zlepšení

postavení absolventů na přeshraničním trhu práce,

- aktivity, jež směřují k odstranění bariér při uznávání kvalifikací

mezi oběma členskými státy a odstraňování diskriminací na trhu 

práce v partnerské zemí plynoucí z neuznání kvalifikace, 

- propagační, informační a osvětová opatření směřovaná vůči 

zaměstnavatelům ve společném regionu.

2. AKTIVITA: Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce.    

PODAKTIVITA SPECIFIKACE

Iniciace a propagace nových a rozvoj (adaptace) 

stávajících vzdělávacích nabídek a programů, včetně

realizace pilotních kursů/vzdělávacích cyklů, vznikající

zejména ve spolupráci vzdělávacích zařízení a institucí

trhu práce.

V rámci aktivity bude podpořena tvorba nových či úprava 

stávajících vzdělávacích nabídek (programů, kurzů apod.), 

směřujících k jejímu přizpůsobení aktuální situaci (poptávce) na 

přeshraničním trhu práce, zejména: 

- vzdělávací aktivity realizované vzdělávacími institucemi ve 

spolupráci s institucemi trhu práce,

- společná příprava konceptů praktické výuky v podnicích či 

obdobných institucích (např. koncepty tzv. duálního vzdělávání).
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PODAKTIVITA SPECIFIKACE

Iniciace a propagace nových a rozvoj (adaptace) 

stávajících vzdělávacích nabídek a programů, včetně

realizace pilotních kursů/vzdělávacích cyklů, vznikající

zejména ve spolupráci vzdělávacích zařízení a institucí

trhu práce.

- analýzy, studie a obdobné materiály v oblasti přiblížení nabídky 

vzdělávání a potřeb trhu práce  za podmínky, že existuje jasný 

doklad či podložený předpoklad o jejich reálném uplatnění v oblasti 

vzdělávání ve vazbě na trh práce ve společném pohraničí. 

S ohledem na cíle investiční priority budou podpořeny pouze 

záměry institucí v rámci školského systému, jejichž cílovou 

skupinou (tj. účastníky vzniklých vzdělávacích nabídek) jsou žáci a 

studenti těchto institucí.

Kursy mající charakter celoživotního učení nebudou podpořeny.

Realizace pracovních stáží a praxí u ekonomických 

subjektů, orgánů správy a dalších organizací, u nichž si 

mohou učni a studenti zvýšit kvalifikaci a ověřit 

teoretické znalosti v praxi.

V rámci aktivity budou podpořeny:

různé formy přeshraničních stáží a praxí, realizovaných školami pro 

své žáky a studenty u potenciálních zaměstnavatelů (např. u 

podnikatelských subjektů, orgánů veřejné správy, nestátních 

neziskových organizací apod.).  Přinejmenším část stáží u každého 

z účastníků se musí uskutečnit na druhé straně hranice. 

Jako doprovodné aktivity  (nikoli jako samostatné aktivity) lze 

podpořit:

- pořízení nezbytných výukových materiálů, 

- přípravné aktivity pro realizaci stáží.
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PRIORITNÍ OSA 3: Vzdělání a kvalifikace

3. AKTIVITA: Rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského systému.

PODAKTIVITA SPECIFIKACE

Výuka jazyka zahraničního partnera (češtiny nebo 

polštiny).

V rámci aktivity budou podpořeny různé formy a nástroje výuky 

jazyka partnera, realizované v rámci systému vzdělávání pro žáky, 

učně, studenty subjektů, kteří jsou způsobilými žadateli v rámci 

programu.

Podporována tak bude zejména:

- výuka - na základních, gymnáziích (v PR) a středních školách,

- na vysokých školách a universitách,

- prezenční i distanční formy výuky jazyka (e-learning apod.),

- výměnné jazykové pobyty žáků a studentů,

- jako doprovodná aktivita k programům výuky – pořízení

vzdělávacích materiálů.

Výuka v jazykových školách a jazykové kurzy mající charakter 

celoživotního učení nebudou podporovány. 
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OBECNÉ ZÁSADY ZPŮSOBILOSTI V PRIORITNÍ OSE 3

1.V rámci aktivit 1 a 2 nejsou způsobilými příjemci školy primárního vzdělávání (v ČR: základní školy, v Polské
republice: základní a gymnázia).

2.    Podpořena bude příprava pouze takových studií, strategií, plánů a podobných koncepčních materiálů a 
řešení, u nichž existuje jasný doklad či podložený předpoklad o jejich reálném uplatnění v udržitelném rozvoji 
společného území.

3.    Hodnocen bude (v případech, kdy to bude relevantní) soulad cílů projektu s objektivními potřebami 
regionu, jeho ekonomických odvětví a společného trhu práce, zjištěnými na základě analýzy společného trhu 
práce zpracované na programové úrovni.

4.    Investiční opatření (pořízení vybavení, adaptace prostor apod.) budou financována jako způsobilé výdaje 
projektu pouze za současného splnění následujících podmínek:

a)jsou bezprostředně spojené se vzdělávacími aktivitami, jež jsou předmětem projektu,

b)jsou jednoznačně nezbytné pro dosažení cílů projektu,

c)netvoří majoritní část aktivit projektu nebo výdajů v rámci rozpočtu projektu.

5. Veřejná podpora: v případě takových projektů podpořených ze zdrojů programu, kde jsou splněny znaky 
veřejné podpory, budou uplatněny odpovídající předpisy EU týkající se podpory de minimis (Nařízení Komise (EU) 
č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na 
podporu de minimis), nebo bloková výjimka upravená Nařízením (EU) č. 651/2014 ze dne 17.6.2014, kterým se v 
souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

6. V rámci PO nebudou podpořeny aktivity školských institucí směřující k poznání, porozumění, navázání
kontaktů apod. (vč. například krátkodobých pobytů, návštěv apod.). Ty budou realizovány v rámci PO4.
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PRIORITNÍ OSA 4: Spolupráce institucí a komunit

24,1 % alokace z rozpočtu programu tj. 54,52 milionů EUR

Investiční priorita 4.1 Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných 
subjektů a účinné veřejné správy podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi 
občany a institucemi.

V rámci projektu mohou být realizované investiční aktivity doprovodné k jiným neinvestičním záměrům a nezbytné
k realizaci cílů projektu. Pozn.: investiční aktivity nemohou být realizované samostatně.

OPATŘENÍ SPECIFIKACE

Opatření směřující k posilování integrace na lokální

úrovni, spolupráce občanské společnosti a další aktivity 

přispívající ke kohezi na lokální úrovni.

V rámci této aktivity budou financované projekty Fondu 

mikroprojektů zaměřující se na posilování integrace na lokální

úrovni, spolupráci občanské společnosti a další aktivity přispívající

ke kohezi na lokální úrovni. 

Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy V rámci aktivity budou podpořeny projekty spolupráce institucí

veřejné správy z obou stran hranice, směřující ke společnému  

řešení, problémů a využití potenciálů, s cílem zefektivnění výkonu 

správy ve společném území a realizace optimálních řešení

v oblastech, jež jsou primárně v kompetenci veřejné správy a 

v oblasti veřejných služeb pro obyvatelstvo na obou stranách 

hranice. 
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PRIORITNÍ OSA 4: Spolupráce institucí a komunit

OPATŘENÍ SPECIFIKACE

Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy Podpora je zaměřena na rozvíjení a tvoření sítí spolupracujících 

veřejných institucí, včetně územní veřejné správy a jimi zřizovaných 

organizací, které jsou odpovědné za realizaci veřejných politik a 

poskytování veřejných služeb. Iniciována je výměna zkušeností a 

propagace příkladů dobré praxe v oblasti vypracování řešení

společných problémů a využití potenciálů a vypracování společných 

koncepcí, programů a rozvojových projektů na území polsko-

českého pohraničí.

Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí, 

včetně spolupráce NNO a sociálních a hospodářských 

partnerů

V rámci aktivity budou podporovány projekty týkající se rozvoje 

kooperačních sítí institucí veřejné správy, NNO a ostatních 

způsobilých žadatelů, realizujících činnosti přispívající k rozvoji 

společného pohraničí.
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PRIORITNÍ OSA 4: Spolupráce institucí a komunit

V rámci všech hlavních aktivit prioritní osy 4 jsou zejména způsobilé následující podaktivity:

PODAKTIVITY SPECIFIKACE

v oblasti zvýšení úrovně informací o společném 
území

- propagace přeshraniční spolupráce a společného území
(např. příprava společných publikací, internetových stránek), 
také mimo programové území,
- tvorba informačních platforem,
- rozvoj informačních a komunikačních systémů (např. 
informační kiosky a boxy, tvorba společných databází), 
- tvorba kanálů a mechanismů výměny a sdílení informací a 
dat, včetně realizace společných či propojování existujících 
informačních systémů, databází a dalších nástrojů práce s 
informacemi a daty  spravovaných způsobilými žadateli s 
cílem zlepšení správy a dalšího rozvoje společného pohraničí.

v oblasti dopravy - společné plánování, optimalizace, zajištění bezpečnosti a 
propagace veřejné přeshraniční dopravy ve všech odvětvích 
dopravy, včetně intermodální dopravy,
- společné plánování, optimalizace, zajištění bezpečnosti a 
propagace veřejné přeshraniční nemotorové dopravy, zde 
pěších i cyklistických stezek a tras.
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PRIORITNÍ OSA 4: Spolupráce institucí a komunit

Funkcionální regiony jsou územní strukturou charakteristickou specifickým charakterem využití (kterými se odlišuje od okolí) a pro kterou 

jsou      typické tomuto profilu odpovídající funkčně-prostorové souvislosti a vazby.

Pozn.: V případě, že hlavním cílem projektu ochrany přírody a krajiny, resp. přírodního dědictví je jejich 
uplatnění v odvětví cestovního ruchu, budou tyto aktivity podporovány v rámci prioritní osy 2.

PODAKTIVITY SPECIFIKACE

v oblasti územního  plánování a přípravy 
infrastrukturálních projektů

- společná příprava plánů a dokumentace společných 
projektů, do té míry, do jaké jsou jejich plánované aktivity 
komplementární po obou stranách hranice, nebo pokud 
přispívají k integraci příhraniční infrastruktury,
- aktivity podporující identifikaci a rozvoj přeshraničních 
funkčních regionů.

v oblasti ochrany přírody a krajiny - aktivity směřující k obnově ekosystémů a krajinných funkcí, 
zachování biologické rozmanitosti, monitoringu životního 
prostředí, mimo jiné společná příprava plánů a dokumentace 
společných projektů,
- využití a tvorba informačních nástrojů (např. databáze) v 
oblastech významných z pohledu životního prostředí,
- vzdělávací aktivity v oblasti přírody a krajiny (např. 
přednášky, semináře apod.) ,
- zvyšování dovedností a kvalifikace personálu veřejných 
institucí činných v oblasti ochrany přírody a krajiny.
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PRIORITNÍ OSA 4: Spolupráce institucí a komunit

Pozn.: V případě, že hlavním cílem projektu v této oblasti je zvyšování kompetenci a dovednosti, budou tyto 
aktivity podporovány v rámci prioritní osy 3.

PODAKTIVITY SPECIFIKACE

v oblasti vzdělávání - v rámci této aktivity budou podporovány například 
kooperační aktivity škol a vzdělávacích institucí, jejichž
hlavním cílem je výměna zkušeností a dobré praxe, 
vzájemné poznání, vzájemné návštěvy dětí i 
pedagogických pracovníků, realizace mimoškolních a 
zájmových aktivit dětí realizovaných školami, provádění
osvěty a mimoškolního vzdělávání v nejrůznějších 
oblastech.

PODAKTIVITY SPECIFIKACE

v oblasti kultury, sportu a organizace 
volnočasových aktivit

- podpora společných projektů v oblasti společenské, 
kulturně-rekreační, vzdělávací,
- podpora záměrů posilujících identitu a tradice.
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PRIORITNÍ OSA 4: Spolupráce institucí a komunit

Pozn.: V případě, že hlavním cílem projektu v této oblasti je zvyšování kompetenci a dovednosti, budou tyto 
aktivity podporovány v rámci prioritní osy 3.

PODAKTIVITY SPECIFIKACE

v oblasti poskytování veřejných služeb (včetně
tvorby kooperačních sítí)

- společná řešení v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb 
pro zvyšování efektivity a kvality poskytovaných služeb s 
využitím přeshraničního prvku, 

- spolupráce institucí a organizací působících na trhu práce 
za účelem zlepšení podmínek pro zaměstnanost ve 
společném regionu a využití výhod společného trhu práce, 
např.: vytváření přeshraničních databází, 

- spolupráce za účelem hospodářského rozvoje polsko-
českého příhraničí,

- spolupráce v oblasti bezpečnosti – realizované
záchrannými a bezpečnostmi složkami, zahrnující aktivity 
jiné, než je jejich připravenost na účast při řešení
mimořádných a krizových situací, jež jsou předmětem PO 
1.
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PRIORITNÍ OSA 4: Spolupráce institucí a komunit

PODAKTIVITY SPECIFIKACE

v oblasti i tvorby kooperačních sítí - vytváření, posilování, upevňování a rozšiřování
přeshraničních partnerství subjektů za účasti veřejných 
institucí, nestátních neziskových organizací a jiných 
způsobilých subjektů v oblasti veřejných služeb a v 
celospolečensky přínosných oblastech (stálé pracovní
skupiny, konference, diskusní panely a další), 

- sdílení dobré praxe, nových řešení a přístupů při provádění
veřejné správy a při realizaci celospolečensky přínosných 
aktivit přispívajících k rozvoji společného pohraničí, 
(zavedení nových postupů, změny v organizaci zajištění
úkolů konkrétní instituce díky přenosu know-how apod.),

- aktivity podporující budování absorpční schopnosti v 
oblasti přeshraniční spolupráce a aktivity směřující k 
odstraňování bariér v implementaci spolupráce na polsko-
českém pohraničí,

- zpracování analýz, studií, strategií, programů atd., v rámci 
sociálně-ekonomického rozvoje příhraničního území, v té
míře, do jaké bude popsán plán jejich využití v praxi/při 
implementaci.
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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

Povinnost splnit min. 3 kritéria

SPECIFIKA PROGRAMU
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Možné získat celkem 65 bodů.

Do jaké míry projekt přispívá k řešení problémů společného území?

Do jaké míry projekt přispívá k dosahování specifického cíle prioritní osy a plnění indikátoru 
výsledku?

Jaký je příspěvekprojektu k plnění indikátorů výstupu ve zvolené prioritní ose?

Jak široká je cilová skupina uživatelů projektu a v jaké míře projekt přispívá ke zlepšení její situace?

Do jaké míry projekt navazuje na další aktivity v území?

Nakolik je konstrukce projektu logická?

Nakolik je navržené řešení organizačně a technicky proveditelné?

Jaká je úroveň propagačních aktivit v projektu? 

Do jaké míry jsou aktivity proveditelné v plánované čase a popsanými osobami?

Nakolik je rozpočt projektu přehledný, výstižný, efektivní?

Jaký je vliv projektu na životní prostředí, lokality soustavy Natura 2000 a veřejné zdraví?

HODNOCENÍ – max. 130 bodů – KVALITA PROJEKTU
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Možné získat celkem 40 bodů.

Jaká je přidaná hodnota společné realizace projektu? 

- řešení společného problému, nikoliv individuálně

Jaká je míra příspěvku projektu k propojování příhraničí?  

- rozvoj přeshraničních vazeb, odstraňování překážek v propojování pohraničí zejména 
infrastrukturálních, legislativních, vytváření trvalých přehraničních vazeb, tvorba a realizace společných 
systémů, programů, koncepcí, trvalých struktur spolupráce

Jaký je dopad aktivit projektu na druhé straně hranice? 

- kolik cílových skupin na obou stranách hranice, početně vyvážené cílové skupiny na obou stranách 
hranice

Jaká je šíře dopadu projektu ve společném území? 

- široký územní dopad projektu – lokální, regionální, pro více regionů

Jaká je udržitelnost přeshraničního dopadu a výsledků projektu? 

-pozitivní dopad na cílové skupiny z druhé strany hranice i po ukončení projektu, existence závažných 
rizik ohrožující finanční a isntitucionální udržitelnost výsledků a výstupů projektu

HODNOCENÍ – PŘESHRANIČNÍ DOPAD
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Možné získat celkem 25 bodů.

Jaká je míra společné přípravy projektu? 

- obdobný podíl partnerů na přípravě projektu,  podíl úkolů, kvalita překladů, realizované konzultace JS, 
opravdová společná příprava

Jaká je míra společné realizace projektu? 

- plán realizace projektu koordinace aktivit partnerů, nezbytnost koordinace většiny aktivit partnerů z 
obou stran hranice ve vztahu k plánovaným cílům a výstupům, aktivní podíl partnerů na činnostech 
partnerů z druhé strany hranice

Jakou měrou je využit společný personál projektu? 

- úkoly zajišťovány přímo personálem partnerů, spolupráce personálu partnerů, koordinace aktivit, 
psaná pravdila, odpovědnost

Nakolik společné bude financování projektu? 

- přiměřený podíl financování vzhledem k plánovaným aktivitám jednotlivých partnerů, vyváženost 
financování projektu na obou stranách hranice

Jak kvalitní a trvalá je spolupráce partnerů?  

- zdůvodnění výběru partnera, smysluplnost partnerství

HODNOCENÍ – PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE



Zvýšení absorpční
kapacity příhraničí

pro plánovací
období 2014-2020

www.rda-rk.cz

Fond mikroprojekt ů

v EUROREGIONU GLACENSIS 

v rámci Interreg V-A ČR – PR  2014-2020
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Alokace pro FMP 2014-2020 
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Mikroprojekty

Podle způsobu zapojení zahraničního partnera do přípravy a realizace 
mikroprojektů budou nadále rozlišovány tyto druhy mikroprojektů:

A) mikroprojekty společné s lead partner principem – omezení pouze pro 
žadatele ze stejného území daného euroregionu (nový typ)

B) partnerské (dříve společné)
C) samostatně realizované (dříve samostatné a zrcadlové)

U mikroprojekt ů typu A musí být naplněna 4 kritéria:

� společná příprava
� společná realizace
� společné financování
� společný personál

U mikroprojekt ů typu B a C musí být naplněna min. 3 kritéria.



Jak na přeshraniční spolupráci 2014 - 2020

Zaměření FMP

• Prioritní osa 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdroj ů pro 
podporu zaměstnanosti

40 % alokace FMP
Rozsah dotace   2 000 - 30 000 EUR
Lead projekty 4 000 - 60 000 EUR (za národníčást vždy max. 30.000 EUR)

• Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit 

60 % alokace na FMP
Hodnota dofinancování 2 000 - 20 000 EUR
Lead projekty 4 000 - 40 000 EUR (za národníčást vždy max. 20.000 EUR)
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Podpora nových žadatelů

• nový žadatel = subjekt, který neobdržel dotaci ve FMP 2007-2013

• pokud žadatel předloží do jedné výzvy více projektových žádostí, 
všechny žádosti budou posuzovány jako projekty nového žadatele

• pokud žadatel předloží do následujících výzev dalšížádosti, již
nebudou posuzovány jako projekty nového žadatele

• bude posuzován ten subjekt, který je realizátorem projektu a konečným 
příjemcem dotace (týká se především společných žádostí u polských 
škol nebo českých lékařských fakult)

• samostatné speciální výzvy pro novéžadatele !!!

Financování v EUR – kurzové riziko!
Financování bez záloh
Zpětné financování v dlouhém horizontu
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- pro jednotlivé výzvy budou stanoveny dané alokace

- povinné podání projektového záměru na Společného sekretariátu (JS), na 
základě kterého žadatel obdrží stanovisko JS. (Stanovisko JS bude mít 
doporučující charakter a má pomoci žadatelům v přípravě kvalitních 
projektových žádostí.). Nejpozději 8 týdnů před koncem výzvy. Stanovisko do 10 
pracovních dnů. 

- termín pro doplňování bude 10 pracovních dní

- možnost se odvolat proti  vyloučení projekt při administrativní shodě, nově ale i 
proti rozhodnutí MV o neschválení projektu, protí rozhodnutí kontrolora

- u projektů PO 2 nad 5 mil. EUR celkových uznatelných nákladů - omezení 5 mil. 
EURO/element + nutno mít zpracovanou analýzu přínosu projektu pro zvýšení
návštěvnosti,

- vyšší kontrola výstupu projektů – indikátory (každý projekt musí mít výsledné
indikátory),

- vhodní žadatelé se dělí podle prioritních os (u každé osy jsou vydefinovaní
žadatelé),
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- různé typy projektů – dříve individuální a mikroprojekty, nyní i nové – vlajkové a 
silniční infrastruktury 

- Vlajkové projekty:
PO 1 – max. 60 % alokace (7,33 mil. EUR), 
PO 2 – max. 7,37 % alokace (10 mil. EUR), 
PO 3 – max. 10 % alokace (1,02 mil EUR), 
PO 4 – max. 10 % alokace po odečtení hodnoty na FMP (3,14 mil EUR).

- elektronický podpis – povinnost pro veškerou komunikaci včetně zpráv, žádostí
apod. – zásadní změna, ve vyjímečných případech je možné pověřit el. 
podpisem JS, ale pouze při podání žádosti – neplatí pro realizaci projektu

- realizace projektůmimo podporované úzení – do 20 % programu (třístranné pr.)

- určité zmírnění prosazování vlastnictví nemovistosti bude vyžadováno až při 
podpisu smlouvy (v žádosti pouze čestným prohlášením),

- veřejné zakázky malého rozsahu od 400.000,- bez DPH 
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Způsobilé výdaje a jejich vykazování:

- uznatelné náklady na realizaci projektu ihned po evidenci žádosti,

- nový způsob vykazování některých způsobilých výdajů

- úplné vykazování výdajů

- výdaje na umělce – 500 EURO na učinkujícího a 2000 EURO na projekt. Již bez 
omezení profesionálních umělců. 

- výdaje související s vybavením pracoviště pouze u osob s min. 0,5 prac. úvazkem

- zjednodušené vykazování výdajů - zavedení tzv. paušálních výdajů bez další
kontroly a prokazování

- náklady na přípravu – 3500 EURO/projekt+skutečné náklady na přípravu PD, u 
FMP 1% způsobilých výdajů pouze u společných projektů typu A s LP principem 
– povinná volba paušálu 

- osobní náklady – 20% z přímých nákladů partnera formou paušálu nebo přímé
vykazování v případě částek vyšších
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- režijní výdaje  - 15% z nákladů na zaměstnance
a)nájem kancelářských prostor; 
b) pojištění a daně související s budovami, v nichž se nacházejí zaměstnanci, a s 

vybavením kanceláře (např. pojištění proti požáru, krádeži); 
c) veřejné služby (např. elektřina, topení, voda); 
d) kancelářské potřeby; 
e) všeobecné účetnictví zajišťované uvnitř organizace, která je příjemcem; 
f) archivy; 
g) údržba, úklid a opravy; 
h) bezpečnost; 
i) systémy informačních technologií – jedná se o systémy, které nebyly pořizovány 

v přímé souvislosti s realizací projektu a příjemce tyto systémy využívá bez 
ohledu na realizaci projektu; 

j) komunikace (např. telefon, fax, internet, poštovní služby, vizitky); 
k)bankovní poplatky za otevření a správu účtu nebo účtů, jestliže realizace 

projektu vyžaduje otevření zvláštního účtu; 
l) poplatky za nadnárodní finanční transakce 
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Nezpůsobilé výdaje:

- daň z přidané hodnoty s výjimkou případů, kdy je podle vnitrostátních předpisů
neodpočitatelná a plnění, ke kterému se vztahuje je také způsobilým výdajem 

- náklady související s kolísáním směnných kurzů (kurzové rozdíly) 

- úroky z dlužných částek (úvěrů, půjček apod.) 

- pokuty, finanční sankce a výdaje na právní spory a soudní spory 

- náklady na dary, s výjimkou těch, jejichž hodnota nepřesahuje 20 EUR za dar, 
pokud souvisejí s propagací, komunikací, publicitou nebo informováním

- ceny v soutěžích, jejichž hodnota přesahuje 50 EUR za kus

- vnitrostátní finanční transakce 

+ další věcné, časové a místní hledisko
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15. června 2015 

Pracovní zasedání MV. 

Červen/červenec 2015 

Předpokládané schválení programu INTERREG V-A ČR-PR v Evropské
komisi.

Červen 2015

Vyhlášení avíza o výzvě s termínem podání žádostí do 30.9.2015 – pouze 
pro vlajkové projekty, zastřešující Fondy mikroprojektů, technickou 
asistenci a předvybrané silniční projekty.

HARMONOGRAM
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9.-10.9. 2015

Zasedání 1. Monitorovacího výboru, který schválí základní dokumenty a 
plán výzev. 

Předpoklad:

PO 1 + 2  sběr projektů do 15.1.2016

PO 3 + 4  sběr projektů do 11.3.2016

4. 12.2015

Zasedání 2. Monitorovacího výboru, který bude schvalovat Fondy 
mikroprojektů, projekty technické asistence, silnice a vlajkové projekty

1/ 2016

Vyhlášení Fondůmikroprojektů

HARMONOGRAM
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