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Vážené čtenářky a čtenáři, 

 

těší nás Váš zájem o program spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika. 

Tato informace pro občany je každoročně zveřejňována Řídicím orgánem programu 

a má sloužit jako transparentní přehled o aktivitách v uplynulém kalendářním roce. 

Dozvíte se jejím prostřednictvím o aktuálních informacích týkajících se vývoje Programu 

spolupráce stejně jako jeho realizaci a jednotlivých obsahových aspektech. 

Jak se dozvíte níže, rok 2016 byl pro program obdobím, v němž došlo k praktickému 

začátku jeho fungování, schvalování prvních projektů, stejně jako relevantních příruček a 

dalších dokumentů, ale i řadě dalších věcí. 

Aktuální novinky týkající se programu můžete sledovat na www.at-cz.eu nebo 

prostřednictvím našich kanálů sociálních sítí na Facebooku pod odkazem 

https://www.facebook.com/InterregATCZ/ a na Twitteru pod 

https://twitter.com/InterregATCZ.  

Na této adrese www.at-cz.eu naleznete i podrobnosti týkající se pravidel programu, 

podání projektové žádosti či realizace projektu.  

 

Příjemné čtení Vám přejí 

Andreas Weiß a Lucie Bruckner 

Řídicí orgán INTERREG V-A AT-CZ 

Úřad dolnorakouské zemské vlády, Oddělení územního plánování a regionální politiky 

Landhausplatz 1, Haus 16, A-3109 St. Pölten 

 

 

  

http://www.at-cz.eu/
https://www.facebook.com/InterregATCZ/
https://twitter.com/InterregATCZ
http://www.at-cz.eu/
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1 Konference k zahájení programu Interreg V-A AT-CZ ve Znojmě 

Začátek roku 2016 proběhl ve slavnostní atmosféře: 

v pátek 8. ledna se ve Znojmě konala konference 

k zahájení programu Interreg V-A Rakousko – Česká 

republika za účasti velvyslanců obou zemí, stejně 

jako představitelů zúčastněných regionů a dalších 

významných aktérů. 

Po oficiálním přivítání starostou Znojma 

Vlastimilem Gabrhelem zdůraznili zemská radní 

spolkové země Dolní Rakousko Barbara Schwarz a 

hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek potřebu dalšího rozvoje dobré přeshraniční spolupráce 

mezi Rakouskem a Českou republikou. Především byly vyzdviženy úspěchy v oblasti vzdělávání, 

ochrany životního prostředí a předcházení živelným pohromám, stejně jako spolupráce v oblasti 

zdravotnictví. Velvyslanci obou zemí, Jan Sechter a Martin Gärtner, opakovaně zmínili důležitost 

přeshraniční spolupráce sousedních zemí.  

 

2 Kick-off - Oficiální zahájení programu INTERREG V-A Rakousko – Česká 

republika v St. Pöltenu 

Oficiálnímu zahájení programu tedy již nestálo nic 

v cestě a 9. března 2016 se v dolnorakouském St. 

Pöltenu, sídle Řídicího orgánu programu, 

uskutečnilo zahajovací setkání.  

Zemská radní pro regionální politiku EU Dolního 

Rakouska Mag. Barbara Schwarz a náměstek 

ministryně pro místní rozvoj ČR Mgr. Zdeněk 

Semorád na akci přivítali přes 400 účastníků. 

Zdůraznili potenciál programu přispět 

k udržitelnému, integrovanému rozvoji v regionu, 

stejně jako zkušenosti se spoluprací ve strategicky 

důležitých oblastech, jako jsou zdravotnické a 

záchranné služby, společný hospodářský rozvoj, 

inovační politika a vzdělávání či životní prostředí, 

ochrana klimatu a ekologie. 
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KommR Gabriele Lackner-Strauss, zemská poslankyně z Horního Rakouska a předsedkyně Euregionu 

Bavorský les-Šumava, zdůraznila význam společných struktur, jakými jsou právě Euroregiony, 

zejména Evropský region Dunaj-Vltava. Zemský poslanec města Vídeň Ernst Woller s potěšením 

podtrhl skutečnost, že je i město Vídeň součástí programového území. I bez přímé hranice k České 

republice má metropolní region Vídeň se svými sousedy spoustu styčných bodů, jakým je např. 

úspěšná spolupráce univerzit. 

Také ze strany zástupců zapojených krajů České republiky, radního jihočeského Kraje, pana Mgr. 

Jaromíra Nováka, radního jihomoravského kraje, pana Mgr. Richarda Zemánka a radního Kraje 

Vysočina, pana Ing. Martina Hyského, byl zdůrazněn pozitivní efekt spolupráce na vývoj společného 

regionu. – „Ačkoli čelit současným výzvám ve zmíněných oblastech není vždy jednoduché, spolupráce 

a společný postup v jejich řešení na přeshraniční úrovni má vysoce pozitivní efekt.“  Tento názor 

podtrhl také zástupce Evropské komise Dr. Alexander Ferstl, stejně jako velvyslanci obou států, Dr. 

Alexander Grubmayr a Ing. Jan Sechter, kteří zároveň nabídli svou podporu při provádění programu a 

zprostředkování partnerů spolupráce. 

 

3 Zasedání Monitorovacího výboru v Rakvicích 

V červnu 2016 bylo konečně možné bez zbytečných odkladů přistoupit k prvnímu zasedání 

Monitorovacího výboru, na jehož agendě bylo schvalování podaných projektů.  

Podáno bylo celkových 37 žádostí ve všech prioritních 

osách, včetně technické pomoci. Zasedání se konalo 27. 

a 28. června 2016 v jihomoravských Rakvicích a 

v konstruktivní atmosféře bylo celkem schváleno 16 

projektů! Kromě toho došlo i k projednání některých 

klíčových dokumentů potřebných k hladkému 

fungování programu – např. evaluačního plánu či 

komunikační strategie. 
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4 Den evropské spolupráce 

Na 21. září tradičně připadá Den evropské 

spolupráce. Programoví a projektoví partneři 

a organizace, kteří mají zájem o přeshraniční 

spolupráci, pořádají v období kolem tohoto 

data zajímavé aktivity na různých místech 

Evropy. Dolní Rakousko se tomuto tématu 

věnovalo dne 6. října 2016. Byla uspořádána 

exkurze po příkladně fungujících projektech 

představujících tzv. best-practice přeshraniční 

spolupráce. Účastníci měli možnost i dozvědět 

se aktuální informace k programu INTERREG 

V-A Rakousko-Česká republika. 

 

 

 

5 iBox 

V roce 2016 se nám se schválením prvních projektů 

a vystavením smluv podařilo spustit projektovou 

databázi iBox, která je k dispozici na našich 

webových stránkách www.at-cz.eu. Databáze iBox 

představuje pro příjemce prostředků z EFRR v rámci 

našeho programu prostor pro sdílení informací 

týkajících se realizace jejich projektů a zároveň jako 

nástroj, jehož prostřednictvím může široká veřejnost 

získat přístup ke konkrétním informacím o 

probíhajících projektech a případně se inspirovat 

k podání projektu vlastního. 

  

http://www.at-cz.eu/cz/ibox
http://www.at-cz.eu/
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6 Výsledky 

Následující tabulka přehledně shrnuje průběh alokace prostředků programu v roce 20161: 

Investiční 
priorita  

 
2. MV - schválené 

prostředky EFRR (€)    

 Čerpání 
po 2. MV 

(%)  

  
Prostředky EFRR z programu 

(€)  

 Zbývající prostředky EFRR 
(€) 

1a 4 647 127,93 63 7 419 201,00 2 772 073,07 

1b 560 502,75 11 5 063 100,00 4 502 597,25 

6c 423 579,41 1 32 586 081,00 32 162 501,59 

6d 4 205 497,35 56 7 475 234,00 3 269 736,65 

6f 849 821,07 16 5 358 234,00 4 508 412,93 

10a 6 156 408,82 45 13 675 112,00 7 518 703,18 

11 2 367 076,25 12 20 369 075,00 18 001 998,75 

TA 4 647 047,83 79 5 868 896,00 1 221 848,17 

Celkem 23 857 061,41 24 97 814 933,00 73 957 871,59 

 

Další tabulka pak přináší přehled jednotlivých projektů podpořených v rámci programu v roce 2016 

(2. Monitorovací výbor) včetně jejich stručného zaměření. Podrobné informace naleznete v iBoxu.

                                                      

1
 Označení jednotlivých prioritních os je následující:  

 Investiční priorita 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 

 Investiční priorita 1b: Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi 
podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání 

 Investiční priorita 6c: Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví 

 Investiční priorita 6d: Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně 
prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur 

 Investiční priorita 6f: 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 

 Investiční priorita 10a:Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a 
celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení 

 Investiční priorita 11: Posílení institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné 
veřejné správy: podpora právní a správní spolupráce mezi občany a institucemi. 

http://www.at-cz.eu/cz/ibox
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Název projektu Stručné zaměření projektu 
Datum 
začátku 

realizace 

Datum 
ukončení 
realizace 

Celkové 
způsobilé 
výdaje (€) 

Spolufinancov
ání z EFRR (€) 

Prioritní osa 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 

Algenetics Hlavním úkolem projektu je zlepšit a posílit kapacity v oblasti 
výzkumu, technologické spolupráce a inovací pro vznik společného 

České-rakouského centra řasových biotechnologií.  

1. 10. 2016 30. 9. 2019 869 488. 40  739 065.14 

CAC-SuMeR Cílem této přeshraniční spolupráce je vybudování laboratoře 
lékařské techniky. 

1. 9. 2016 31. 8. 2019 1 581 850.87 1 344 573.23 

Com3d-XCT Projekt usiluje o posílení regionálních kapacit výzkumu a vývoje a 
etablování přeshraničního regionu jako vůdčí evropské instance pro 

nedestruktivní testování dílů založené na počítačové 
mikrotomografii.  

1. 9. 2016 31. 8. 2019  622 303.68 528 958.12 

PDC Projekt se zaměřuje na průzkum nové technologické cesty k posílení 
zavedených průmyslových odvětví výroby vědeckých přístrojů a 

strategického odvětví biomedicíny a biotechnologie v příhraničním 
regionu. 

1. 9. 2016 31. 8. 2019  898 782.22 763 964.88 

RIAT-CZ Projekt se zaměřuje na využití potenciálu synergických spoluprací 
přeshraničních výzkumných infrastruktur v oblasti věd o živé přírodě 
na úrovni technologické i řídící a na vytvoření a validaci udržitelného 

modelu přeshraniční spolupráce VI. 

1. 9. 2016 31. 8. 2019 1 494 784.22 1 270 566.56 
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SIP-SME V rámci projektu vyvinou projektoví partneři na základě předchozích 
analýz a rozhovorů s experty nástroj, který napomůže plnému využití 
dostupných inovačních impulzů na základě přeshraniční spolupráce. 
Tím bude využit dlouhodobý inovační potenciál, zvláště na poli MSP.  

1. 7. 2016 30. 6. 2019  659 415.01  560 502.75 

Prioritní osa 2: Životní prostředí a zdroje 

GrünRaum Cílem projektu je vybudovat společnou síť v oblasti zelených prostor, 
která umožní výměnu znalostí, a společnou nabídku kulturního a 

přírodního bohatství s přeshraničními příběhy a inovativními akcemi. 

1. 9. 2016 31. 8. 2019 498 328.73  423 579.41 

DYJE 2020/ 
THAYA 2020 

Hlavním cílem projektu je vytvořit vědecký, metodický i personální 
základ pro koordinovaný rozvoj regionu a dosažení požadované 

kvality životního prostředí a ekosystémových služeb v příhraničním 
regionu. 

1. 5. 2016 29. 2. 2020  3 283 817.00  2 791 244.45 

Malsemuschel Cílem projektu je posílit populaci kriticky ohrožené perlorodky říční v 
hraničním toku řeky Malše vysazením mladých jedinců, popsat 

přesně příčiny, proč se v lokalitě druh dlouhodobě nerozmnožuje a 
vytvořit podklady pro zlepšení čistoty vody a omezení eroze v celém 

mezinárodním povodí.  

1. 1. 2017 31.12. 2020 1 663 826.96  1 414 252.90 

INTEKO Hlavním cílem projektu  je inovativní technologie kompostování, 
která zajistí standardizaci kvality kompostu. 

 

 

1. 9. 2016 31. 8. 2019  999 789.51  849 821.07 

Prioritní osa 3: Rozvoj lidských zdrojů 
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MatemaTech Cílem projektu MatemaTech je vytvoření přeshraniční sítě pro 
systematické hledání cest a nástrojů, jak zvýšit zájem žáků ZŠ a SŠ o 

studium technických a přírodovědných oborů na SŠ a VŠ.  

1. 9. 2016 31. 8. 2019  643 615.47 547 073.14 

CLIL jako 
výuková 

strategie na 
vysoké škole 

Cílem projektu je efektivní implementace metody CLIL v technickém 
vysokoškolském vzdělávání za účelem zvýšení využití odborníků s 

odpovídajícími cizojazyčnými znalostmi a dovednostmi na pracovním 
trhu v přeshraničním regionu. 

1. 11. 2016 31. 10. 2019 511 372.04 434 666.22 

BIG Prvotním cílem projektu je zvýšení kvality a podpora průchodnosti 
jazykové výuky ve školce do základní školy s důrazem na přechod z 

MŠ do ZŠ. 

1. 3. 2016 31.10. 2019 4 547 031.17 3 864 976.49 

EDUGARD Projekt se zaměřuje na využití školních pozemků, areálů a zahrad 
jako místa, které je výhodné využít pro vzdělávání žáků. 

1. 9. 2016 31. 8. 2019 2 544 062.26  2 162 452.90 

Prioritní osa 4: Udržitelné zdroje a institucionální spolupráce 

Gemeinsam 
Grenzenlos 

Gesund - 
Společně ke 

zdraví 

Cílem projektu je podnítit přeshraniční spolupráci ve zdravotnictví. 1. 4. 2016 30. 6. 2019  927 357.55 788 253.91 
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ConnReg AT-CZ Projekt si na jedné straně klade za cíl propojit v programovém území 
regionální rozvoj, který je v současné době organizován spíše na 
úrovni jednotlivých českých krajů a rakouských spolkových zemí. 
Společnou výzvou je kromě spolupráce při koordinaci regionálně-

politických témat (doprava, ochrana přírody, kultura, územní 
plánování apod.) také zlepšení kvality přeshraničních projektů 

obecně. 

1. 3. 2016 31. 12. 2019 1 864 205.43 1 584 574.61 

 


