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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 bude 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. 

První vydání se zabývá činnostmi a událostmi, které proběhly v letech 2014-2015, kdy 

byl program intenzivně diskutován, upravován a konečně schválen Evropskou komisí.  

 

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 

 

 

 

Obsah 

1. Obecně k programu ............................................................................................................ 2 

2. Programové území – programový region ........................................................................... 3 

3. Proces vzniku....................................................................................................................... 3 

4. Výsledek .............................................................................................................................. 4 

5. Změny oproti předchozím programovým obdobím ........................................................... 5 

6. Co se ještě událo… .............................................................................................................. 6 

 

 



 

 
INFORMACE pro občany 2014/2015 INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2 
 

1. Obecně k programu 

Prostřednictvím růstu a zaměstnanosti by měla být prosazována a podporována 

hospodářská, sociální a územní soudržnost v evropském společenství. Má toho být 

dosaženo prostřednictvím realizace strategie Evropa 2020 a jejích hlavních cílů: zvýšení 

zaměstnanosti, snížení emisí skleníkových plynů, zvýšení úrovně vzdělání a prosazování 

sociální rovnosti a redukce chudoby.  

Kohezní a strukturální politika patří ke stěžejním oblastem činnosti Evropské unie. 

V souladu s tím mají v období 2014-2020 všechny programy „Evropských strukturálních 

a investičních fondů“, stejně jako programy územní spolupráce, přispět k dosažení 

těchto cílů. 

Program spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika je jedním z 60 programů 

přeshraniční spolupráce EU. Byl schválen Evropskou komisí 23. června 2015. Do roku 

2020 je z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) pro přeshraniční projekty 

v programovém území k dispozici cca 98 milionů eur.  

 

Malý exkurs – co vlastně znamená INTERREG V-A? 

 „V“ představuje římské číslo „pět“, jelikož se právě nacházíme v pátém programovém 

období EU, v němž existují programy pro přeshraniční projekty.  

 „A“ označuje nastavení programu – v tomto případě přímé spolupráce mezi 

sousedními rakouskými a českými regiony. Kromě toho existují i programy 

s označením „B“ (INTERREG V-B), v jejichž rámci se programové území skládá 

z regionů spadajících do více členských států EU, jako např. „Střední Evropa“ nebo 

„Podunajský region“, případně „INTERREG Europe 2014-2020“ pro výměnu 

zkušeností a síťové projekty v celé Evropě.  
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2. Programové území – programový region 

Přeshraniční území 

programu INTERREG V-A 

Rakousko-Česká 

republika zahrnuje 

regiony Mostviertel-

Eisenwurzen, St. Pölten, 

Waldviertel, Weinviertel, 

Wiener Umland-Nord, 

Vídeň, Innviertel, Linz-

Wels, Mühlviertel, Steyr-

Kirchdorf, Jihomoravský 

kraj, Jihočeský kraj a Kraj 

Vysočina. 

 

 

 

 

 

 

3. Proces vzniku 

Program vznikl v rámci bilaterálního, široce pojatého a kooperativního procesu. Byl 

definován v průběhu 29 setkání tzv. programovací skupiny na základě relevantních 

nařízení EU a strategických priorit zúčastněných regionů. První z „programových 

zasedání“ proběhlo 18. ledna 2012 v St. Pöltenu, 29. zasedání pak 23. a 24. listopadu 

2015 v Českých Budějovicích. U této příležitosti byly rovněž schváleny nezbytné 

programové dokumenty. K těm patří Společná pravidla způsobilosti, Příručka pro 

žadatele či Příručka k vyplňování projektové žádosti.  
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4. Výsledek 

Anglická verze programového dokumentu je k dispozici na webové stránce programu na 

odkazu http://www.at-cz.eu/cz/ke-stazeni/programove-dokumenty. Na stejném místě 

najdete i českou verzi programu (http://www.at-

cz.eu/data//download/cz/program/Program_spoluprace_AT-CZ_2014-

2020_schvaleny_EK_cerven_2015_CZ.pdf).  

Regionální analýza a identifikace regionálních přeshraničních potřeb a rozvojového 

potenciálu představovaly základy pro vytvoření programu a společné nastavení 

strategie, která se orientuje na následující klíčové body: 

 Posílení stávajících struktur spolupráce a komunikace, jakož i institucionálních 

kapacit 

 Rozvoj inovativního a na dovednosti orientovaného ekonomického a sociálního 

systému 

 Zabezpečení regionální, sociální a přeshraniční dostupnosti pracovních míst, 

bydlení, veřejných a soukromých služeb, inovací a know-how, přírodního i 

kulturního bohatství 

 Posílení odolnosti regionálních ekonomik vůči klimatickým rizikům 

 Zvýšení kvality přírodních a kulturních zdrojů 

 Harmonizace (regionálního) právního a institucionálního rámce 

 

 

Konkrétně by měl program přispět k naplňování strategie Evropa 2020, v jejímž rámci 

probíhají investice do následujících tematických cílů: 

 Tematický cíl 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 

 Tematický cíl 6: Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného 

využívání zdrojů 

 Tematický cíl 10: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku 

k získání dovedností a do celoživotního učení 

 Tematický cíl 11: Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy 

a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy 

http://www.at-cz.eu/cz/ke-stazeni/programove-dokumenty
http://www.at-cz.eu/data/download/cz/program/Program_spoluprace_AT-CZ_2014-2020_schvaleny_EK_cerven_2015_CZ.pdf
http://www.at-cz.eu/data/download/cz/program/Program_spoluprace_AT-CZ_2014-2020_schvaleny_EK_cerven_2015_CZ.pdf
http://www.at-cz.eu/data/download/cz/program/Program_spoluprace_AT-CZ_2014-2020_schvaleny_EK_cerven_2015_CZ.pdf
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Podrobnosti k tomuto naleznete v dokumentu „Program spolupráce Rakousko-Česká 

republika“, který je k dispozici na stránkách http://www.at-cz.eu/cz/ke-

stazeni/programove-dokumenty v české, anglické a stručné německé verzi. 

5. Změny oproti předchozím programovým obdobím 

Nová „intervenční logika“: Jak je zřejmé již z výše řečeného, je nutné se zaměřit 

na tematické cíle. To vede k nutnosti dodržovat „intervenční logiku“, tedy silnější 

propojení mezi definovanými cíli a plánovanými opatřeními, stejně jako jasnější důraz na 

jejich výsledky a účinky. S tím souvisí nutnost silnější orientace projektů a jejich 

zamýšlených výsledků na „ukazatele výstupů“, definované v programu. 

„E-Cohesion“ – digitální agenda EU: Záležitosti spojené s žádostí a vyřizováním podpory 

z prostředků strukturálních fondů EU by od nynějška mělo být možné vyřizovat zcela 

prostřednictvím digitálních kanálů. K tomu slouží E-Cohesion. Na základě digitální 

agendy EU jsou všechny členské státy povinny v budoucnosti umožňovat výměnu 

informací s příjemci prostředků podpory i elektronicky. V rámci našeho programu byla 

v roce 2015 velká pozornost věnována vytvoření elektronického monitorovacího 

systému (eMS) a jeho přizpůsobení požadavkům programu. Dobrá zpráva: systém 

funguje! 

 

  

http://www.at-cz.eu/cz/ke-stazeni/programove-dokumenty
http://www.at-cz.eu/cz/ke-stazeni/programove-dokumenty
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6. Co se ještě událo… 

 Vytvoření domovské stránky www.at-cz.eu 

 Vznik již zmíněných příruček, směrnic a podkladů 

 Vznik Jednacího řádu monitorovacího výboru – výboru, který mimo jiné rozhoduje 

o schválení podpory pro projekty 

 Ustavující zasedání monitorovacího výboru v září 2015 

 Vznik komunikační strategie 

 Vznik korporátního designu programu 

 Vytvoření a publikace propagačních předmětů programu (propisovací tužky, bloky, 

složky…) 

 Vznik krátké verze programu v němčině, vznik shrnutí schváleného programu 

v češtině 

 Nové personální zastoupení Řídicího orgánu (ŘO, resp. MA – Managing Authority) 

společného programu v St. Pöltenu a „Společného sekretariátu“ (JS – Joint 

Secretariat) v St. Pöltenu a v Brně. 

 Nové zastoupení tzv. certifikačního orgánu (odpovědného za finanční záležitosti 

programu) v St. Pöltenu a zajištění podpůrných externích služeb 

 Příprava zahájení programu v lednu 2016 a s ním spojená práce s veřejností 

o Příprava zahajovací konference ve Znojmě 

o Příprava zahajovací události pro veřejnost v St. Pöltenu 

 

                                             

 

 

 

 

V další Informaci pro občany se dozvíte více o dosud podpořených projektech. Aktuální 

informace naleznete na www.at-cz.eu/.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

http://www.at-cz.eu/
http://www.at-cz.eu/

