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Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

 

stejně jako v předchozích letech jsme pro ty z Vás, kteří se zajímají o programy přeshraniční 

spolupráce, připravili shrnutí nejdůležitějších mezníků a aktivit souvisejících s realizací programu 

spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika (dále také „program“) za uplynulý rok 2017. 

Jednoznačně lze konstatovat, že se jednalo o velmi dynamické období a to jak ve vztahu k 

přípravě programové dokumentace, tak v oblasti schvalování projektových žádostí a realizace 

propagačních a informačních aktivit. 

 

Jedna z klíčových událostí uplynulého roku byl podpis dokumentu „Memorandum o 

porozumění“ (Memorandum of understanding) zástupci zemské vlády Vídně, Dolního a Horního 

Rakouska a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Svůj podpis na tento dokument dále za program 

připojili rovněž zástupci Řídicího orgánu a Certifikačního orgánu.  

 

Důležitým momentem v rámci implementace našeho programu bylo zahájení procesu auditu 

designace, jehož schválení předpokládáme v druhé polovině roku 2018. Zároveň byla 

programová dokumentace rozšířena o další zásadní dokumenty týkající se evaluace programu a 

prezentování programu směrem k odborné a široké veřejnosti (Evaluační plán programu a 

Komunikační strategie programu).  

 

Předložené projektové žádosti byly schvalovány v rámci dvou zasedání Monitorovacího výboru.  

V rozmanitých formách probíhala komunikační a informační opatření programu, přičemž jednou 

z hlavních aktivit tohoto roku bylo otevřené setkání ke Dni evropské spolupráce. 

 

Více informací k uvedeným aktivitám naleznete na dalších stránkách tohoto materiálu. 

 

Aktuální dění související s naplňováním programu vč. informací k pravidlům programu, podání 

projektové žádosti či samotné realizaci projektu naleznete na webových stránkách programu 

www.at-cz.eu. 

 

Sledovat nás dále můžete prostřednictvím sociálních sítí: 

  https://www.facebook.com/InterregATCZ/  

 https://twitter.com/InterregATCZ  

 

 

 

 

Těšíme se z Vašeho zájmu o náš program! 

 

Andreas Weiß a Lucie Bruckner 

Řídicí orgán programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 
 

http://www.at-cz.eu/
https://www.facebook.com/InterregATCZ/
https://twitter.com/InterregATCZ
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1 Uzavření Memoranda o porozumění 

V rámci jednoho z pravidelných pracovních setkání, 

které se uskutečnilo dne  4. září 2017 v prostorách 

Velvyslanectví České republiky ve Vídni, podepsali 

zemská radní Dolního Rakouska pro záležitosti EU 

paní Barbara Schwarz a náměstek ministryně pro 

místní rozvoj ČR pan Zdeněk Semorád tzv. 

„Memorandum o porozumění“ (Memorandum of 

Understanding). Své podpisy na dokument dále 

připojili zástupci Spolkové země Horní Rakousko a 

města Vídně, stejně jako zástupci Certifikačního 

orgánu a Řídicího orgánu programu. 

 

Dokument reguluje společné financování a řízení programu přeshraniční spolupráce „INTERREG V-A 

Rakousko-Česká republika“. Jedná se o nezbytný předpoklad pro administraci a řízení realizace 

programu.  

 

Zemská radní Barbara Schwarz a náměstek Zdeněk Semorád ke společnému memorandu uvedli: 

„Mezi Rakouskem a Českou republikou existuje v rámci programu INTERREG dlouholetá spolupráce.  

V průběhu téměř dvaceti let se podařilo zrealizovat nejen mnoho významných inovativních projektů, 

ale i podpořit oboustranné sblížení v osobní resp. lidské rovině. Právě vzájemný respekt a úcta  

k důležitému partnerovi představují pro rozvoj našich příhraničních regionů zásadní předpoklad pro 

spolupráci, ať už se jedná o činnost související s administrací programu – konkrétně o činnost Řídícího 

orgánu, nebo o spolupráci mezi odděleními příslušných zapojených institucí, politickými zástupci nebo 

mezi jednotlivými příjemci finančních prostředků“. 

 

 

2 Zasedání Monitorovacího výboru  

V roce 2017 se konala celkem 3 zasedání Monitorovacího výboru. V rámci dvou zasedání, ve Vídni 

(24. – 25. ledna 2017) a v dolnorakouském Frankenfelsu  

(12. – 13. září 2017) rozhodoval Monitorovací výbor o spolufinancování doporučených projektů, 

zatímco v Českých Budějovicích (31. května 2017) se členové Monitorovacího výboru sešli za účelem 

prezentace výsledků předchozího programového období, tedy programu Evropské územní 

spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013, schválení Zprávy o provádění programu za rok 

2016 a aktualizace kritérií hodnocení projektů v rámci aktuálního programového období. 

 

A jaká je tedy bilance schvalování projektových žádostí za loňský rok? 

 

Celkem bylo schváleno celkem 17 z 35 předložených projektových žádostí. Pokud Vás zajímají bližší 

informace o úspěšných projektech, naleznete jejich stručný popis v části č. 5.2 tohoto dokumentu. 

Podrobné informace přináší na stránkách programu online elektronická databáze projektů tzv. iBox 

(https://www.at-cz.eu/cz/ibox).  

https://www.at-cz.eu/cz/ibox
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3 Den evropské spolupráce 

Již tradičně připadl na 21. září 

Den evropské spolupráce (EC-

Day). V souvislosti s tímto 

významným dnem proběhlo v 

Brně a okolí dne 8. září 2017 

setkání ke Dni evropské 

spolupráce v rámci našeho 

programu. Za slunečného počasí 

jsme mohli přivítat přes 100 návštěvníků. Program určený jak dospělým, tak dětem představil 

úspěšné projekty z předchozího programového období vč. prohlídky místa realizace těchto projektů 

v doprovodu zástupců organizací, které v minulosti získaly pro své projekty finanční podporu 

z programu Evropské územní spolupráce. Návštěvníci si tak mohli prohlédnout dvě pracoviště 

organizace Lipka, školského zařízení pro environmentální vzdělávání – Jezírko a Rozmarýnek 

(www.lipka.cz).  

Pro žáky a pedagogy škol z rakouského 

Gmündu a z Brna byl připraven program 

v podobě poznávací trasy v přilehlé 

lokalitě pracoviště Jezírko. Tři smíšené 

skupiny žáků spolu se svými pedagogy a 

tlumočníky prozkoumaly okolní přírodu 

a hravou formou získali zajímavé 

informace o životním prostředí a 

biologii.  

 

 

 

  

file:///C:/Users/VodickovaMa/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/OR4NQA5C/www.lipka.cz
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4 Komunikační a informační opatření 

4.1 Publikace „Příklady dobré praxe přeshraniční spolupráce 2007 – 2013“ 

 

Obsah publikace podává základní přehled o realizaci programu v minulém 

programovém období, ve kterém bylo podpořeno celkem 207 projektů. 

Publikace představuje vybrané příklady dobré praxe s cílem jejich 

zpřístupnění veřejnosti a ukazuje tak část z úspěchů realizace projektů 

evropské územní spolupráce.   

 

 

 

 

4.2 Programové dokumenty 

 

Stejně jako v předchozích letech probíhala v roce 2017 kromě zveřejňování nových programových 

dokumentů také průběžná aktualizace stávajících příruček. Veškeré dokumenty jsou k dispozici  

ke stažení na webových stránkách programu www.at-cz.eu.  

 

4.2.1 Zkrácená verze programu spolupráce 

 

Tento dokument byl vydán za účelem zvyšování informovanosti a povědomí 

o programu v aktuálním programovém období a poskytuje nejdůležitější 

informace pro případné žadatele. Obsahem je vysvětlení základních pojmů 

programu jako např.: intervenční logika programu, obsah programu vč. 

prioritních os, projektový cyklus, hodnotící kritéria atd.   

 

 

 

 

 

4.2.2 Evaluační plán programu 

V souvislosti s požadavkem Evropské komise zajistit prokazatelné výsledky intervencí vzrůstá oproti 

předchozím programovým obdobím 2004 – 2006 a 2007 – 2013 důraz na evaluace aktivit 

podpořených z Evropských strukturálních a investičních fondů.  

Evaluační plán programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika představuje především 

harmonogram evaluačních aktivit, které budou v průběhu programu realizovány. 

Smyslem evaluací, uvedených v evaluačním plánu, je zajišťovat zpětnou vazbu na prováděné 

intervence. Jejich cílem je pak poskytnout podklady a konkrétní doporučení pro zvyšování kvality a 

účinnosti programu tak, aby realizované intervence skutečně naplňovaly stanovené tematické i 

specifické cíle, a aby implementace intervencí v programovém území probíhala pokud možno bez 

komplikací. 

http://www.at-cz.eu/
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4.2.3 Komunikační strategie programu 

Dokument představuje informační a komunikační činnosti, jejichž cílem je zajištění efektivního a 

bezbariérového toku informací jak pro širokou veřejnost, tak i pro všechny (potenciální) příjemce. 

Sem patří mimo jiné informace o povinnostech, které příjemce současně s přijetím dotačních 

prostředků v rámci programu přijímá a dále informace o postupech a lhůtách finančních kontrol. 

4.2.4 Semináře k podávání projektových žádostí a implementaci projektu 

Jako forma efektivní podpory potenciálním žadatelům a příjemcům a pro výměnu zkušeností a 

znalostí se i v loňském roce osvědčila nabídka informačních akcí pro jednotlivé specifické cílové 

skupiny, konkrétně ve formě seminářů pro žadatele, příjemce, ale i hodnotitele projektových žádostí. 

Na rakouské a české straně hranice proběhly celkem 3 semináře pro žadatele, 4 semináře pro 

příjemce a 3 semináře pro hodnotitele projektových žádostí.  

4.2.5 Projektová databáze iBox 

V lednu 2017 se součástí webových stránek programu stala nově databáze schválených projektů 

tzv. iBox (https://www.at-cz.eu/cz/ibox). Každému projektu je přiřazena vlastní webová stránka 

pro prezentaci projektu, která je určena mimo jiné pro informování o výstupech a výsledcích 

projektu a o aktivitách souvisejících se zajištěním publicity projektu.   

Návštěvníci těchto stránek se zde zároveň dozvědí celkový počet projektů nacházejících se 

v realizaci a s tím související výši alokovaných prostředků z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj (k 31. prosinci 2017 se jednalo o 31 projektů, alokovaná částka prostředků činila necelých 

41 mil. EUR). 

  

https://www.at-cz.eu/cz/ibox
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5 Výsledky 
 

5.1 Shrnutí průběhu alokace prostředků programu v roce 20171: 
Investiční 
priorita 

Schválené prostředky EFRR (€) 
Čerpání 

(%) 
Prostředky EFRR z programu (€) Zbývající prostředky EFRR (€) 

1a 7 316 666,37 19 7 419 201,00 102 534,63 

1b 1 115 657,94 22 5 063 100,00 3 947 442,06 

6c 9 134 593,45 28 32 586 081,00 23 451 487,55 

6d 8 864 521,77 119 7 475 234,00 - 1 389 287,77 

6f 849 754,20 16 5 358 234,00 4 508 479,80 

10a 6 078 976,41 44 13 675 112,00 7 596 135,59 

11 7 815 272,42 38 20 369 075,00 12 553 802,58 

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

Celkem 45 822 490,39 47 97 814 933,00 51 992 442,61 

 

Údaje vyplývají z výsledků schvalovacího procesu zasedání Monitorovacího výboru k 31.12.2017. 

_______________________ 

1
Označení jednotlivých investičních priorit 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 

 
 



 

 
INFORMACE pro občany 2016 INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 7 

 

5.2 Přehled jednotlivých projektů podpořených v rámci programu v roce 2017 

Stručný název projektu Stručné zaměření projektu 
Datum 
začátku 

realizace 

Datum 
ukončení 
realizace 

Celkové způsobilé 
výdaje (€) 

Spolufinancování 
z EFRR (€) 

Prioritní osa 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 

Metabo-BL 
Projekt se zaměřuje na vytvoření laboratorní infrastruktury, která umožní dále 

rozvíjet výzkum v oblasti metabolomiky na špičkové mezinárodní úrovni. 
01.03.2017 29.02.2020 1 253 423,40 1 065 409,89 

Kompetenzzentrum 
MechanoBiologie 

Cílem projektu je zřízení kompetenčního centra pro mechanobiologii, které přinese 
zvýšení výkonnosti, efektivity a povědomí prostřednictvím mezinárodní akademické 

spolupráce. 
01.09.2016 31.08.2019 1 773 828,52 

 
1 507 754,23 

HARDIS 
Projekt poskytne fundamentální poznatky, které jsou nezbytné pro řešení problémů 

při obrábění listnatých dřevin. 
01.07.2017 30.06.2020 1 012 218,21 860 985,47 

InterOP 
Posílení průmyslu v oblasti bezdrátových technologií a jejich aplikace v partnerských 

regionech. Výměna know-how mezi průmyslem, výzkumnými institucemi a 
vysokými školami. 

01.10.2017 30.09.2020 653 123,74 555 155,17 

Prioritní osa 2: Životní prostředí a zdroje 

Kultura a příroda na 
Zeleném pásu 

Propojení a zhodnocení kulturního a přírodního dědictví společného regionu 
udržitelným způsobem prostřednictvím cykloturistiky šetrné k životnímu prostředí. 

01.10.2016 30.09.2019 1 919 673,97 1 631 722,85 

Bilaterale 
Designnetzwerke 

Zprostředkování středoevropské moderny širokému publiku a zprostředkování 
kulturního dědictví v kontextu přítomnosti a budoucnosti. 

01.01.2017 31.12.2019 1 156 082,64 982 670,24 

GrenzRad 
Cílem je koordinace a spolupráce partnerů projektu za účelem rozšíření přeshraniční 

nabídky informací a služeb, které posílí pozitivní využití přírodního a kulturního 
dědictví v jižních Čechách, Mühlviertelu a Waldviertelu. 

01.03.2017 31.12.2019 1 216 370,50 1 033 914,92 

Památky žijí – Denkmäler 
leben 

Hlavním cílem projektu je zvýšení počtu návštěvníků památek a zvýšení počtu 
přenocování v dotčeném regionu prostřednictvím nově vytvořených přeshraničních 

tematických stezek a informačních a propagačních opatření. 
01.04.2016 31.12.2019 1 132 497,67 962 623,01 

SEDECO 
Cílem projektu je zajistit lepší stav ekosystémových služeb, biologické rozmanitosti a 

snížení vlivu povodní a sucha, a to především výstavbou a návrhem cílených 
účinných opatření zelené infrastruktury. 

01.04.2016 31.12.2020 5 883 953,55 3 370 294,77 

I-CULT 
Cílem je připravit společnou nabídku památkových institucí z obou stran hranice a 
otevřít česko-rakouskou muzejní krajinu, která bude atraktivnější a přístupnější jak 

pro návštěvníky, tak pro obyvatele příhraničí. 
01.10.2017 31.12.2020 2 553 344,46 2 170 342,78 

Natur- und Kulturerlebnis  Cílem projektu je prostorově rozšířit přeshraniční spolupráci, ještě více ji 01.11.2017 31.10.2020 2 349 223,41 1 996 839,89 
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am Burgen- und 
Schlösserweg 

zatraktivnit pro turisty (restaurátorské práce a opravy), zdokumentovat poznatky o 
starých řemeslech a sdílet je v přeshraničním rámci. 

KLIMAGRÜN / Klimatická 
zeleň 

Cílem projektu je aktivovat přizpůsobení stávající zelené infrastruktury změnám 
klimatu, nastavit posílení ekosystému a zvýšit biologickou rozmanitost „Zelené 

infrastruktury" a aktivně vytvářet opatření na ochranu klimatu. 
01.10.2017 31.03.2020 1 002 493,50 741 256,64 

ConNat AT-CZ 
Projektovým cílem je ve smyslu strategie EU v oblasti zelené infrastruktury zajistit 

velkoplošné propojení stanovišť mezi dolnorakouskými Vápencovými alpami 
(Kalkalpen), Šumavou, Českomoravskou vrchovinou a Karpaty. 

01.10.2017 31.12.2020 2 171 069,09 1 845 408,71 

Prioritní osa 4: Udržitelné zdroje a institucionální spolupráce 

MagNet 
Hlavním cílem projektu je posílení spolupráce sítě obcí, které jsou zapojené do 

realizace metody MA21/Gemeinde 21, a využití nových nástrojů pro rozvoj lokální 
ekonomiky a zlepšení kvality života jejich obyvatel. 

01.01.2017 31.12.2019 231 499,87 196 774,88 

FMP/KPF AT-CZ 2014-2020 

Fond malých projektů je nástroj pro podporu přeshraniční spolupráce na bázi 
malých projektů ve výši 3-20 tis. EUR příspěvku EFRR na projektového partnera. 

V rámci FMP má být podpořeno min. 150 projektů, do kterých bude zapojeno min. 
300 projektových partnerů, kteří vytvoří přeshraniční síť organizací a institucí 

zapojených do přeshraniční spolupráce. 

01.10.2016 31.12.2019 5 694 120,00 4 840 002,00 

Initiative 50+ / Iniciativa 
50+ 

Cílem projektu je vytvoření osmi bilaterálních školících jednodenních modulů vč. 
proškolení poradců pro cílovou populaci 50+ v nově vzniklých modulech. 

01.03.2017 31.08.2018 200 844,15 170 717,52 

Healthacross for future 
Cílem projektu je podnítit přeshraniční spolupráci ve zdravotnictví v regionech Dolní 

Rakousko a Jihočeský kraj. 
01.05.2017 30.09.2020 434 645,34 369 448,53 

 


