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• Objem prostředků EFRR: 97,81 mil. EUR

• Žádosti je možné podávat průběžně 

• Stanoven indikativní termín (informace na: www.at-cz.eu)

• Deadline pro 7. monitorovací výbor: 23. listopad 2018

• 7. zasedání monitorovacího výboru:  26.-27. březen 2019

OBECNÉ INFORMACE 



• Princip vedoucího partnera – podává žádost za všechny partnery a obdrží dotaci z 
ERDF

• Dvojjazyčná  žádost – podává se elektronicky v eMS

• Rozpočet v EUR, vyplácení finančních prostředků také v EUR

OBECNÉ INFORMACE 



• Maximální dotace:  85 % ERDF + 15 %, resp. 10% žadatel a 5% SR

• Maximální náklady projektu: není stanoveno 

• Minimální náklady projektu: 20 000,- EUR

• Maximální délka projektu: není omezena, musí  ale odpovídat aktivitám v 
projektu

OBECNÉ INFORMACE 



• Způsobilost výdajů: příprava projektu – od 1. 1. 2014

realizace projektu – od podání elektronické žádosti

• Využití paušálů na: přípravu

personální náklady

kancelářské a administrativní výdaje  

OBECNÉ INFORMACE



4 kritéria přeshraniční spolupráce 

• Společná příprava (povinné) 

• Společná realizace (povinné) 

• Společné financování (volitelné) 

• Společný personál (volitelné) / Gemeinsames Personal (fakultativ)

Každý projekt musí splnit minimálně 3 kritéria

OBECNÉ INFORMACE 



• Veřejné a soukromé výzkumné instituce

• Školy, vysoké školy a univerzity

• Subjekty veřejné správy (stát, spolkové země, kraj, region, obce a jimi zřizované 
organizace)

• Neziskové organizace

• Podniky – zejména MSP  (pouze PO1, IP 1b )

• Komory, spolky

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ 



PRIORITNÍ OSY

Prioritní osa ERDF %

1.
Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 12 482 301 13 %

2.
Životní prostředí a zdroje 45 419 549 46 %

3. 
Rozvoj lidských zdrojů 13 675 112 14 %

4. 
Udržitelné sítě a institucionální spolupráce 20 369 075 21 %

5. Technická pomoc 5 868 896 6 %



• Aby bylo možné úspěšnost plnění jednotlivých prioritních os měřit, jsou 
definovány ukazatele: 

• ukazatele výsledku, kterými bude měřeno dosahování specifických cílů  

• ukazatele výstupu, které měří výstupy jednotlivých aktivit 

NOVINKY



IP 1a – Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající 
úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou 
předmětem celoevropského zájmu

Ukazatel výsledku

IP 1a – Posílení výzkumné a inovační infrastruktury 
a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací



IP 1a – Posílení výzkumné a inovační infrastruktury 
a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací

Plánovaná opatření mají přispět ke zvýšení výdajů na výzkum a vývoj, a tím přispět
ke zvýšení výzkumné kvóty.

Očekávané výsledky
• rozšíření a zlepšení systému inovací díky společnému využívání výzkumných

a inovačních kapacit
• nová a intenzivnější spolupráce mezi stávajícími institucemi ve strategických

oblastech výzkumu a inovací
• realizace úspor z rozsahu díky přeshraničnímu sdílení stávajících kapacit



Ukazatel výstupu

IP 1a – Posílení výzkumné a inovační infrastruktury 
a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací



IP 1a – Posílení výzkumné a inovační infrastruktury 
a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací

Podporované aktivity

• přípravné studie a plánovací aktivity pro investice do infrastruktury pro výzkum
a inovace, které budou společně využívat/sdílet spolupracující instituce pro
výzkum a inovace z obou stran hranice

• investice do nových společně využívaných/sdílených výzkumných
a vývojových zařízení nebo rozšíření a modernizace technologických zařízení,
výzkumných kapacit a laboratoří, které jsou v regionálním/ přeshraničním zájmu



IP 1a – Posílení výzkumné a inovační infrastruktury 
a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací

Podporované aktivity

• podpora konkrétních přeshraničních výzkumných a inovačních aktivit (projektů)
využívajících stávající výzkumné a inovační kapacity na jedné či druhé straně
hranice a pomoc při přípravě implementace výsledků.

Záměrem je využít stávající výzkumné a inovační kapacity na jedné či druhé straně
hranice s cílem realizovat úspory z rozsahu a prostřednictvím společného používání
zvýšit využití stávajících kapacit namísto pořizování podobných kapacit na obou
stranách hranice.



IP 1b – Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací 
a vytváření vazeb mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje 
a odvětvími VŠ vzdělávání

Specifický cíl  
Podpora zapojení podniků (zejména MSP) do systému inovací 

Ukazatel výsledku 



Očekávané výsledky

• Podniky (zejména MSP) budou lépe integrovány do regionálního systému inovací a
jejich inovační aktivity (nové výrobky, služby, procesy…) porostou.

• Vysoké školy a výzkumné instituce jsou více zaměřeny na regionální potřeby (např.
MSP, klastry) a rostoucí měrou spolupracují s podniky (zejména
s MSP). Přeshraniční spolupráce mezi podniky a výzkumnými a inovačními
institucemi je viditelná a bude se zintenzivňovat.

• Větší regionální a sektorové rozšíření procesů výzkumu a vývoje v rámci regionu.

IP 1b – Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací 
a vytváření vazeb mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje 
a odvětvími VŠ vzdělávání



IP 1b – Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací 
a vytváření vazeb mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje 
a odvětvími VŠ vzdělávání

Ukazatele výstupu -každý projekt musí přispět k naplnění alespoň jednoho 
z následujících ukazatelů výstupu na úrovni programu: 



Podporované aktivity

• společné výzkumné projekty, přenosy technologií a přenosy know-how mezi
výzkumnými/technologickými institucemi a podniky (včetně nezbytného vybavení
pro výzkum a inovace),

• systémová opatření napomáhající podnikům (primárně MSP) připojit se k systému
inovací a využívat výsledky regionálního systému výzkumu a inovací (včetně
konkrétních služeb v sektoru výzkumu a inovací – zprostředkování informací,
kontaktů, poradenství a další pomoc podnikům (v první řadě MSP) zaměřená
na jejich větší inovativnost,

• propagace aktivit v oblasti vytváření sítí a spolupráce mezi výzkumnými
institucemi, vzdělávacími/výzkumnými institucemi, vysokými školami a podniky.
Podporováno bude vytváření sítí a spolupráce umožňující podnikům (zejména
MSP) využívat výsledky výzkumu, které zvyšují jejich inovativnost a podporují je
při vstupu do systému inovací.

IP 1b – Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací 
a vytváření vazeb mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje 
a odvětvími VŠ vzdělávání



Cíl - zhodnocení kulturního a přírodního dědictví společného regionu udržitelným 
způsobem

Ukazatel výsledku

PO 2 – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDROJE
IP 6c – zachování, ochrana, propagace a rozvoj 
přírodního a kulturního dědictví



Očekávané výsledky

• lépe chráněné, zachované a zpřístupněné přírodní a kulturní dědictví (památky),

• společné strategické postupy k ochraně, rozvoji a propagaci dědictví, které
vyrovnává ekonomické, sociální a environmentální zájmy

• zlepšený potenciál pro soft (měkkou) turistiku, která je postavená na šetrném a
udržitelném zhodnocení kulturního a přírodního dědictví.

IP 6c – zachování, ochrana, propagace a rozvoj 
přírodního a kulturního dědictví



Podporované aktivity

• systémová opatření podporující nebo vytvářející společný rámec (např. studie,
strategie, plány, systematické propagační aktivity) v oblasti ochrany, rozvoje a
využívání kulturního a přírodního dědictví,

• rekonstrukce, obnova, ochrana a propagace prvků kulturního
a přírodního dědictví regionu (např. přírodní monumenty, chráněné oblasti,
historické památky a muzea),

IP 6c – zachování, ochrana, propagace a rozvoj 
přírodního a kulturního dědictví



Podporované aktivity

• ochrana, rozvoj a propagace nehmotného kulturního dědictví přeshraničního
regionu, splňujícího definici UNESCO (např. vědomosti a zkušenosti týkající se
přírody apod.)

• informační opatření a investice malého rozsahu v oblasti veřejně přístupné
turistické infrastruktury (např. informační tabule, návštěvnické systémy) s cílem
udržitelného využití kulturních
a přírodních památek,

IP 6c – zachování, ochrana, propagace a rozvoj 
přírodního a kulturního dědictví



Podporované aktivity

• zlepšení dopravní infrastruktury zahrnující silnice, cyklostezky a stezky pro pěší
zajištující dostupnost stávajícího kulturního a přírodního dědictví pro veřejnost.

• Investice do silnic mohou být podpořeny pouze jako doplňkové
k jiným investicím do přírodního a kulturního dědictví, podpořeným z ESI fondů
a musí jednoznačně přispívat k dosažení vybraného tematického cíle, resp.
investiční priority a jejího specifického cíle. Investice do silnic musí být
doprovodného charakteru a jsou realizovány pouze jako doplňkové k opatřením v
oblasti ochrany a zachování přírodního a kulturního dědictví přeshraničního
regionu.

IP 6c – zachování, ochrana, propagace a rozvoj 
přírodního a kulturního dědictví



IP 6c – zachování, ochrana, propagace a rozvoj 
přírodního a kulturního dědictví



Specifický cíl

• Nárůst ekologické stability a zlepšení ekosystémových služeb 

Ukazatel výsledku 

IP 6d – ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy 
a podpora ekosystémových služeb, vč. prostřednictvím sítě 
NATURA 2000 a ekologických infrastruktur



Očekávané výsledky 

• koordinovanější přístupy a společná řešení zabývající se problematikou přeměny
krajiny, zmírňování dopadů klimatických změn a zachování biodiverzity,

• opatření zelené infrastruktury realizovaná jako nástroj napomáhající zachovat
biodiverzitu ve společném přeshraničním regionu a napomáhající ekosystémům
správně fungovat,

• lépe řízená, chráněná a postupně vylepšovaná přírodní stanoviště
a ekologicky zranitelnou krajinu,

• zlepšit znalosti a povědomí obyvatel a místních společenství ohledně ekologické
stability

IP 6d – ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy 
a podpora ekosystémových služeb, vč. prostřednictvím sítě 
NATURA 2000 a ekologických infrastruktur



Podporované aktivity - investice do zelené infrastruktury, které přispívají k: 

• prevenci povodní anebo retenci vody (obnova záplavových a nivních území,
renaturalizaci řek a říčních břehů, hodnocení a řízení rizik katastrof),

• adaptaci na klimatické změny nebo zmírnění negativních dopadů (včetně opatření
řešících sucho),

• lepší migraci druhů ve společném regionu (umělé krajinné prvky apod.),

• koordinovaná příprava a/nebo implementace soustavy NATURA 2000 a ostatních
konceptů chráněných oblastí a dalších opatření podporujících zachování
biodiverzity,

• příprava a implementace společných přeshraničních mechanismů – např. výzkumů,
studií, strategií, plánů, koordinovaných přístupů k řízení, zvyšování povědomí a
vzdělávací činnosti a dalších společných strukturálních opatření v oblasti ochrany a
využití přírody, krajiny a řek.

IP 6d – ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy 
a podpora ekosystémových služeb, vč. prostřednictvím sítě 
NATURA 2000 a ekologických infrastruktur



Ukazatele výstupu 

IP 6d – ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy 
a podpora ekosystémových služeb, vč. prostřednictvím sítě 
NATURA 2000 a ekologických infrastruktur



Specifický cíl

Podpora využití ekologicky inovativního potenciálu regionu 

Ukazatel výsledku 

IP 6f – podpora inovativních technologií s cílem zlepšit ochranu 
ŽP a účinnost zdrojů v odpadovém hospodářství, vodním hosp., 
pokud jde o půdu, nebo s cílem snížit znečištění ovzduší



Ekologická inovace

• Ekologická inovace je každá forma inovace usilující o podstatný a prokazatelný
pokrok směrem k cíli udržitelného rozvoje snížením dopadů na životní prostředí
nebo dosažením účinnějšího a zodpovědnějšího používání přírodních zdrojů,
včetně energie.

• Ekologická inovace zahrnuje nové výrobní postupy, nové výrobky nebo služby
a nový způsob řízení nebo nové obchodní postupy, jejichž používání nebo
provádění zamezí vzniku rizik ohrožujících životní prostředí, vzniku znečištění nebo
jiných negativních dopadů využívaných zdrojů nebo tato rizika podstatně sníží.

IP 6f – podpora inovativních technologií s cílem zlepšit ochranu 
ŽP a účinnost zdrojů v odpadovém hospodářství, vodním hosp., 
pokud jde o půdu, nebo s cílem snížit znečištění ovzduší



Očekávané výsledky

• výsledky výzkumu v oblasti energetické účinnosti, využití obnovitel- ných zdrojů
energie a nakládání s odpady,

• pilotní a ukázkové projekty a infrastruktura v oblasti energetické účinnosti, využití
obnovitelných zdrojů energie a nakládání s odpady,

• rozšířené znalosti a lepší povědomí obyvatelstva v oblasti energetické účinnosti,
využití obnovitelných zdrojů energie a nakládání s odpady.

IP 6f – podpora inovativních technologií s cílem zlepšit ochranu 
ŽP a účinnost zdrojů v odpadovém hospodářství, vodním hosp., 
pokud jde o půdu, nebo s cílem snížit znečištění ovzduší



Podporované aktivity

• implementace společných pilotních projektů pro testování a zavádění
inovativních technologií a postupů ke zlepšení ochrany životního prostředí
v rámci společného regionu (např. nakládání s odpady),

• inovativní projekty implementované v rámci přeshraniční spolupráce, které
se zaměřují na energetickou účinnost vč. implementace nízkoenergetických
řešení (plány řízení, pilotní akce, předávání know-how a osvědčených
postupů atd.),

• výzkum, studie, strategie, plány a další mechanismy implementované
v rámci přeshraniční spolupráce na podporu inovativních technologií
a přístupů v oblasti ochrany životního prostředí a účinného využívání zdrojů.

IP 6f – podpora inovativních technologií s cílem zlepšit ochranu 
ŽP a účinnost zdrojů v odpadovém hospodářství, vodním hosp., 
pokud jde o půdu, nebo s cílem snížit znečištění ovzduší



Ukazatele výstupu 

IP 6f – podpora inovativních technologií s cílem zlepšit ochranu 
ŽP a účinnost zdrojů v odpadovém hospodářství, vodním hosp., 
pokud jde o půdu, nebo s cílem snížit znečištění ovzduší



Cíl - rozšíření společné nabídky v oblasti vzdělávání a kvalifikace, a to i s ohledem na 
lepší harmonizaci požadavků regionálního trhu práce

PO 3/ IP 10a – Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za 
účelem získávání dovedností a celoživotního učení: vypracováváním 
a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení 

Např. společné (přeshraniční) aktivity v oblasti vzdělávání a kvalifikace (společná
odborná příprava, kurzy, vzdělávací programy a další formy společného vzdělávání
a školení, studentské výměny apod.).



Očekávané výsledky

• zlepšení stávající spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a ekonomickým
sektorem,

• větší zapojení malých a středních podniků do systému získávání kvalifikace,

• lepší společný rámec pro vzdělávání a kvalifikaci.

Podporované aktivity

• Projekty, podporující přizpůsobení vzdělávacích podmínek/systémů hospodářským 
a kulturním potřebám společného regionu s přihlédnutím k požadavkům trhu 
práce

PO 3/ IP 10a – Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za 
účelem získávání dovedností a celoživotního učení: vypracováváním 
a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení 



Podporované aktivity

▪ Aktivity na podporu harmonizace systému odborného vzdělávání k uspokojování
potřeb společného trhu práce, např. vývoj společných vzdělávacích programů na
podporu dlouhodobých stáží ve firmách, které se zaměřují na duální vzdělávání

▪ Rozvoj a implementace společných systémových opatření a společně implemento-
vané programy v oblasti vzdělávání v podobě:

• studijních plánů/osnov, 

• výměn studentů a pracovníků, 

• přípravy základních zásad pro harmonizaci a uznávání kvalifikací, 

• specializovaných dvojstranných odborně vzdělávacích programů, 

• výuky cizích jazyků. 

PO 3/ IP 10a – Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za 
účelem získávání dovedností a celoživotního učení: vypracováváním 
a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení 



Ukazatele výstupu

PO 3 – ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ



PO 4 / IP 11 – posílení institucionální kapacity orgánů veřejné 
správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: 
podpora správní a právní spolupráce mezi občany a institucemi

Specifický cíl
Podpora přeshraniční spolupráce komunit a institucí ve společném regionu 
Očekávané výsledky
Dosažení vyšší úrovně regionální integrace, koordinace přeshraniční spolupráce 
a zlepšení sousedských vztahů ve dvou oblastech: 
• intenzivnější koordinace, harmonizace a přeshraniční integrace služeb, standardů, 

plánování a činností správních struktur a poskytovatelů veřejných služeb na obou 
stranách hranice (institucionální úroveň)  

• zintenzivnění mezikulturní výměny s cílem stabilní integrace a společný růst (úroveň 
komunit). 



Podporované aktivity

• podpora spolupráce obcí, měst a regionů a dalších institucí v rámci veřejného 
sektoru, 

• posílení sítí (zvláště neziskových organizací) na místní/regionální úrovni a podpora 
potenciálu pro rozšíření spolupráce s jasným přeshraničním přístupem a cíli, 

• podpora integrace v malém měřítku, spolupráce mezi občany a institucemi a další 
místní aktivity zaměřené na soudržnost (FMP). 

IP 11 – posílení institucionální kapacity orgánů veřejné 
správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: 
podpora správní a právní spolupráce mezi občany a institucemi



Příklady 

• společné aktivity v rámci sociální, kulturní a jiné podobné spolupráce přispívající k 
vzájemnému porozumění a soudržnosti v příhraniční oblasti, 

• systematická spolupráce vzdělávacích institucí a institucí na trhu práce, 

• spolupráce v oblasti dopravy – opatření pro lepší koordinaci a harmonizaci 
veřejné dopravy v příhraničním regionu, opatření pro koordinaci rozvoje 
dopravních sítí atd., 

• spolupráce s orgány odpovědnými za řízení rizik, 

• spolupráce škol a dalších vzdělávacích institucí (vzájemná setkání, aktivity pro děti 
atd.), 

• ostatní opatření týkající se spolupráce v oblasti veřejných služeb a činností ve 
veřejném zájmu. 

IP 11 – posílení institucionální kapacity orgánů veřejné 
správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: 
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Ukazatel výstupu 

IP 11 – posílení institucionální kapacity orgánů veřejné 
správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: 
podpora správní a právní spolupráce mezi občany a institucemi



INFORMACE - KONTAKTY

Mgr. Monika Knettigová

Tel.: 541 651 306; Mobil: +420 739 324 055

knettigova.monika@kr-jihomoravsky.cz

www.at-cz.eu

www.kr-jihomoravsky.cz
granty a dotace/granty a dotace EU)

mailto:knettigova.monika@kr-jihomoravsky.cz
http://www.at-cz.eu/
http://www.kr-jihomoravsky.cz/


DĚKUJI ZA POZORNOST!!


