
 
 

 

 

Tisková zpráva 

Přeshraniční spolupráce po roce 2021 byla potvrzena 

Rakousko a Česká republika se shodly pod vedením Dolního Rakouska na dalším pokračování 

osvědčené spolupráce v novém programovém období (EU) 2021–2027. 

 

Dne 12. listopadu 2018 se na zámku Štiřín nedaleko Prahy již podruhé setkali náměstek ministryně 

pro místní rozvoj České republiky Mgr. Zdeněk Semorád a dolnorakouský zemský rada Dr. Martin 

Eichtinger. Tématem společného setkání bylo pokračování česko-rakouské přeshraniční spolupráce 

v následujícím programovém období 2021–2027. Setkání se mimo jiné zúčastnil i pan Jakub Novák, 

zástupce českého velvyslanectví ve Vídni, a pan Alexander Grubmayr, velvyslanec Rakouska v Praze. 

Zemský rada Eichtinger a náměstek Semorád v úvodním projevu vyjádřili přesvědčení, že společné 

setkání považují za jasný symbol významu přeshraniční spolupráce pro obě země, a to včetně 

politické podpory. Zmínili, že spolupráce v přeshraničním programu INTERREG má dlouhodobou 

tradici a podpořeno bylo díky ní nejenom mnoho zajímavých projektů, ale i sblížení obyvatel obou 

zemí. 

V současném programu INTERREG Rakousko – Česká republika bylo již rozděleno 65 miliónů eur 

z prostředků Evropské unie (z celkových ca 98 miliónů eur) pro 50 projektů. Jedná se o:   

 11 výzkumných projektů mezi univerzitami a výzkumnými institucemi v programovém území 

 21 projektů zaměřených na zachování, rozvoj a obnovu přírodního a kulturního dědictví, jakož 

i ochranu životního prostředí a ekologické inovace 

 5 projektů zacílených na společné vzdělávání a odbornou přípravu (např. projekt BIG v rámci 

dolnorakouské jazykové ofenzívy) 

 6 projektů zaměřených na posílení přeshraniční spolupráce orgánů veřejné správy, institucí, 

institucí regionálního rozvoje; do této oblasti patří i důležitá spolupráce v oblasti zdravotnictví 

a Fond malých projektů 

Dalších 7 projektů představuje „technickou pomoc“, které garantují implementaci Programu, resp. 

jeho řízení.  

Vyvrcholením pracovního setkání byl slavnostní podpis „Memoranda o záměru pokračovat 

v přeshraniční spolupráci“ v programovém období EU 2021–2027. Podpisem bylo za účasti zástupců 

dalších rakouských programových parterů – Horního Rakouska a Vídně – stvrzeno zachování 

současného programového území a opětovné převzetí správy Programu spolkovou zemí Dolní 

Rakousko. Dalším stěžejním bodem dohody je připravenost programových partnerů usilovat 

o dostatečné evropské a národní finanční zdroje, aby byla v budoucnu zajištěna realizace 

navazujícího programu a nebylo ohroženo dosažení společných cílů.  


