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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 2018. 
 
Významnou událostí implementace našeho programu v roce 2018 bylo ukončení procesu auditu 
designace, jehož předmětem bylo prověřit správné nastavení řídicího a kontrolního a systému, 
managementu rizik, monitoringu a systému vnitřní kontroly. Zároveň bylo započato s evaluací 
programu, jejímž cílem je mimo jiné vyhodnocovat výsledky a dopad programu v rámci 
programového území.  
 
Členové monitorovacího výboru se sešli v květnu v Třebíči a na svém 6. zasedání schválili kromě 
11 projektových žádostí také nové verze Evaluačního plánu programu a Komunikační strategie 
programu. 
 
Důležitým milníkem uplynulého roku se stal podpis memoranda o budoucí přeshraniční spolupráci 
zástupci zemské vlády Dolního Rakouska a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Dokument potvrzuje 
zájem obou stran o přeshraniční spolupráci i v novém programovém období EU 2021+. 
V souvislosti s přípravou nového programového období se v říjnu 2018 poprvé setkala skupina 
odborníků k diskusi o podobě programu pro období 2021+. 
 
Více informací k jednotlivým aktivitám realizovaným během roku 2018 naleznete na dalších 
stránkách tohoto materiálu. 
 
Podrobné informace a aktuality jsou k dispozici 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 spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 
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1 Aktuální stav realizace programu 

V rámci programu bylo k 31. 12. 2018 schváleno k realizaci celkem 50 projektů (z toho 7 projektů bylo 
určeno na technickou pomoc). Přehled projektů schválených v roce 2018 naleznete v části 8.2 tohoto 
dokumentu.  

Z celkové alokace prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj určených pro program tak bylo 
smluvně zakotveno 66 % finančních prostředků .Tento procentní podíl představuje více než 64 mil. 
EUR. K 31. 12. 2018 byla projektovým partnerům proplacena částka přesahující 5 mil. EUR.  

2 Podpis memoranda o budoucí přeshraniční spolupráci 

Dne 12. listopadu 2018 podepsal na zámku Štiřín náměstek ministryně pro místní rozvoj Mgr. Zdeněk 
Semorád s dolnorakouským zemským radním Dr. Martinem Eichtingerem memorandum o budoucí 
přeshraniční spolupráci. Slavnostního aktu se zúčastnili zástupci dotčených krajů na české straně, 
rakouských spolkových zemí, velvyslanectví obou zemí a zástupci Řídicího orgánu programu spolupráce 
INTERREG V-A Rakousko – Česká republika. Obě strany tak potvrdily zájem pokračovat  
v přeshraniční spolupráci i po roce 2020. Zachováno bude současné programové území a správu 
programu převezme opět spolková země 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. 

    

Díky dlouholeté fungující spolupráci na obou stranách hranice se daří odbourávat jazykové, kulturní a 
společenské bariéry, které byly dříve jednou z překážek rozvoje příhraničí. Nové programy spolupráce 
jsou velkou příležitostí, jak tyto aktivity i nadále podporovat. Zástupci obou států se shodli na tom, že 
cílem spolupráce zůstane i v příštím programovém období dlouhodobé posilování hospodářského a 
inovačního potenciálu společného příhraničního regionu, podpora jeho hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. 
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3 Zasedání Monitorovacího výboru  

Ve dnech 16.–17. května 2018 se konalo 6. zasedání 
Monitorovacího výboru v Třebíči. Monitorovacímu výboru 
bylo předloženo celkem 17 projektových žádostí, z nichž 
bylo Monitorovacím výborem schváleno 11 projektů 
k realizaci. Stručný popis nově schválených projektů 
naleznete v části 8.2 tohoto dokumentu. Podrobné 
informace přináší na stránkách programu online 
elektronická databáze projektů – tzv. iBOX 
(https://www.at-cz.eu/cz/ibox).  

4 Den evropské spolupráce 

Dne 27. září 2018 proběhla další oslava přeshraniční 
spolupráce – tzv. Den evropské spolupráce (EC-Day). Tento 
rok bylo jako místo setkání zvoleno Muzeum užitého umění 
(MAK) ve Vídni, které se od roku 2005 podílí na realizaci 
různých projektů INTERREG. Akce byla organizována 
společně třemi přeshraničními programy INTERREG V-A: 
Rakousko – Česká republika, Rakousko – Maďarsko a 
Slovensko – Rakousko.  

V rámci akce byla široká veřejnost informována o přeshraničních projektech v oblasti vzdělávání a 
výzkumu. U šesti stánků prezentovali partneři cíle a aktivity svých projektů.  

Z programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika se představily následující projekty: 

 „BIG“ (Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu)“ zaměřený na jazykové 
vzdělávání v mateřských a základních školách, 

 „Bilaterální sítě designu. Inovace designu od moderny kolem roku 1900 po modernu digitální“, 
který si klade za cíl zprostředkovat umění středoevropské moderny co nejširší veřejnosti, 

 „SEDECO“ (Sedimenty a ekosystémové služby ve 
vzájemném působení s povodněmi a suchem v 
pohraniční oblasti AT-CZ)“, jehož cílem 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, 

 „MechanoBiologie“ (Kompetenční centrum 
mechanobiologie v regenerativní medicíně) věnující 
se řešení složitých problémů v regenerativní medicíně (v oblasti srdce, cév, nervů, chrupavek 
a kostí). 
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Účastníci se mohli přesvědčit, jak užitečná je přeshraniční spolupráce a jaké výsledky projektů jsou již 
uvedeny do praxe a jaký pozitivní vliv mají na životní úroveň obyvatelstva. 

Tento aspekt vyzdvihl ve svém vystoupení i Wolfgang Bogensberger, zástupce vedoucího Evropské 
komise v Rakousku, který zdůraznil, že právě přeshraniční projekty ukazují evropskou přidanou 
hodnotu, která díky podpoře EU může vzniknout. INTERREG ulehčuje přeshraniční spolupráci, kterou 
dokonce často iniciuje. Díky společnému řešení aktuálních přeshraničních problémů je možné 
shromáždit rozdílné zkušenosti a na jejich základě zpracovat společná přeshraniční řešení. Lépe jsou 
využívány omezené zdroje a dosáhne se výsledků, které nabídnou všem občanům atraktivnější služby. 
Tak může být posílena inovační síla v zájmu celého regionu. Proto je dnes INTERREG důležitým 
nástrojem podpory EU a bude jím i v budoucnosti. 

5 Audit designace programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká 
republika 

29. října 2018 obdržel Řídicí orgán a Certifikační orgán programu kladné auditní hodnocení rakouského 
Spolkového ministerstva pro udržitelný rozvoj a cestovní ruch v rámci auditu designace. Předmětem 
auditu bylo prověřit správné nastavení řídícího a kontrolního systému, managementu rizik, 
monitoringu a systému vnitřní kontroly.  

Výrok auditního orgánu potvrdil, že program „vyhověl kritériím designace“ stanoveným v příloze 
Annex XIII Nařízení EU č. 1303/2013.  

6 Příprava programu na další programové období 2021+ 

16. října 2018 se poprvé setkali členové programové skupiny, jejímž cílem je diskuse o podobě a 
zaměření programu přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká republika v programovém období EU 
2021+ a vypracování návrhu nového programového dokumentu pro přeshraniční spolupráci. Členy 
pracovní skupiny jsou zástupci Jihočeského a Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina, spolkových zemí 
Dolní Rakousko, Horní Rakousko a Vídeň, dále představitelé Národního orgánu (Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR), rakouského Spolkového ministerstva pro udržitelný rozvoj a cestovní ruch, Řídicího orgánu 
programu a Společného sekretariátu. V rámci jednání byl představen harmonogram prací přípravy 
programu na nadcházející programové období. 

7 Komunikační a informační opatření 
7.1 Programové dokumenty 

V roce 2018 došlo mj. k aktualizaci stávající Příručky pro žadatele, Příručky k eMS pro příjemce a 
Příručky k vyplňování projektové žádosti v eMS. Publikovány byly také nové verze programových 
dokumentů – Společná pravidla způsobilosti, Komunikační strategie a Evaluační plán programu. 
Veškeré dokumenty jsou k dispozici volně ke stažení na webových stránkách programu www.at-cz.eu.  
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7.2 Evaluační plán programu 

Během zasedání Monitorovacího výboru v Třebíči schválili jeho členové novou verzi Evaluačního plánu 
programu. Došlo především k úpravě harmonogramu evaluačních aktivit, které budou v průběhu 
programového období realizovány. 
 
V říjnu a listopadu 2018 měla veřejnost možnost zúčastnit se průzkumu týkajícího se evaluace 
programu. Dotazník k vyplnění byl k dispozici on-line. Odpovědi byly získány od více než 240 subjektů 
z oblasti veřejné správy, vzdělání, výzkumu, neziskových organizací, komor a soukromých firem. 
Výsledky dotazníkového šetření se stanou jedním z podkladů pro vypracování průběžné evaluace 
programu, která bude k dispozici v roce 2019.  

7.3 Komunikační strategie programu 

Na zasedání Monitorovacího výboru v Třebíči byla schválena nová verze Komunikační strategie 
programu, ve které byl aktualizován zejména přehled informačních a komunikačních činností.  

7.4 Semináře k podávání projektových žádostí a implementaci projektu 

Žadatelům a příjemcům byly určeny celkem tři semináře (jeden pro žadatele a dva pro příjemce), které 
se konaly na obou stranách hranice. Cílem seminářů je poskytnout oběma cílovým skupinám základní 
informace využitelné při přípravě projektu (např. intervenční logika, prostředí eMS, pravidla 
způsobilosti) a při jeho realizaci (předkládání zpráv a vyúčtování, změny projektu, pravidla publicity 
apod.). Průběžně během celého roku poskytovaly Regionální subjekty i Společný sekretariát 
individuální konzultace projektovým žadatelům a příjemcům. 

7.5 Projektová databáze iBox 

I v roce 2018 pokračovalo zveřejňování informací o výstupech a výsledcích projektů v rámci 
projektové databáze iBOX (https://www.at-cz.eu/cz/ibox). Ke konci roku 2018 bylo v databázi 
zařazeno 43 projektů.  

7.6 Redesign internetových stránek programu 

Koncem roku 2018 byly zahájeny první práce na připravovaném redesignu internetových stránek 
programu www.at-cz.eu. Cílem redesignu je zpřehlednit stávající webovou stránku, zmodernizovat 
její vzhled a zlepšit její funkčnost vzhledem k úkolům, které má plnit – prezentovat program, 
poskytovat informace o schválených projektech a sloužit jako zdroj informací pro všechny subjekty 
podílející se na realizaci programu, zejména však pro žadatele a příjemce. Dokončení prací se 
plánuje na podzim roku 2019. 
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7.7 Informační akce a prezentace 

Informační akce Evropa ve Vídni 

Ve dnech 14.–19. května 2018 proběhla ve Vídni akce s názvem Evropa ve Vídni, která byla součástí 
celoevropské kampaně Evropa v mém regionu (Europe in my Region). Jednalo se o „den 
otevřených dveří“ projektů spolufinancovaných z evropských strukturálních a investičních fondů. 
Zájemci mohli navštívit a prohlédnout si i několik projektů podpořených v programu spolupráce 
INTERREG V-A Rakousko – Česká republika. Městská školská rada ve Vídni informovala o projektu 
„BIG (Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu)“, v rámci prezentace projektu 
„Bilaterální sítě designu“ mohli zájemci zdarma absolvovat prohlídku výstavy Středoevropská 
moderna: Vídeň–Brno–Praha v MAK, projekt „MechanoBiologie“ nabídl kromě představení 
projektu a prohlídky i interaktivní stanoviště. Během slavnostního zahájení 14. května se 
prezentoval projekt „RIAT-CZ (Stimulace inovací v česko-rakouském přeshraničním regionu 
prostřednictvím využití dostupných synergií ve výzkumné infrastruktuře)“ zaměřený na vytváření 
nových synergií vedoucích ke zvýšení kapacity výzkumných institucí v oblasti věd o živé přírodě a v 
sektoru biotechnologií a nanotechnologií. Smyslem akce bylo upozornit širokou veřejnost a starší 
žáky na projekty a iniciativy spolufinancované z evropských strukturálních a investičních fondů. 

Prezentace na Dnech evropského kulturního dědictví ve Vídni 

Rok 2018 byl rokem evropského kulturního dědictví. Jednou z akcí konaných u této příležitosti byly 
oslavy v Muzejní čtvrti ve Vídni dne 5. prosince 2018, kde byl představen také e-book k roku 
evropského kulturního dědictví s názvem Connecting cultures, connecting citizens (publikace je 
k dispozici ke stažení na http://www.interact-eu.net/library#1843-e-book-connecting-cultures-
connected-citizens). Jsme velmi potěšeni, že mezi projekty prezentované v této knize byl vybrán i 
projekt „GrünRaum (Zhodnocení zelených prostor)“ zaměřený na vytvoření přeshraniční sítě parků a 
zahrad v Dolním Rakousku, Jihomoravském kraji a v Kraji Vysočina a program spolupráce INTERREG V-
A Rakousko – Česká republika je tak zastoupen v knize best-of evropských projektů v této oblasti.  
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8 Výsledky 
 

8.1 Shrnutí průběhu alokace prostředků programu v roce 20181: 
Investiční 
priorita 

Schválené prostředky EFRR 
(€) 

Čerpání 
(%) 

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

1a 7 316 666,37 99 7 419 202,00 102 535,63 

1b 2 727 515,43 54 5 063 100,00 2 335 584,57 

6c 23 139 445,01 71 32 586 081,00 9 446 635,99 

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

6f 2 619 732,27 49 5 358 234,00 2 738 501,73 

10a 7 626 124,48 56 13 675 112,00 6 048 987,52 

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

TA 4 647 047,83 79 5 868 895,00 1 221 847,17 

Celkem 64 756 325,58 66 97 814 933,00 33 058 607,42 

 
Údaje vyplývají z výsledků schvalovacího procesu zasedání Monitorovacího výboru k 31.12.2018. 

_______________________ 

1Označení 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 
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8.2 Přehled jednotlivých projektů podpořených v rámci programu v roce 2018 včetně jejich stručného zaměření 

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 

REEgain 
Cílem projektu je vyvinout společně s regionálním průmyslem aplikovatelné 

recyklační technologie, které by umožnily získat prvky vzácných zemin z 
elektroodpadu. 

1.7.2018 30.6.2022 1 195 659.09 1 016 310.20 

SAFEBRIDGE 

Cílem projektu je navrhnout pokročilé postupy numerického hodnocení stavu 
mostních systémů založené na spolehlivostních metodách a zpřístupnit je většímu 

počtu inženýrských kanceláří stejně jako provozovatelům infrastruktury v regionech 
Vídeň, Dolní Rakousko a Morava. 

1.9.2018 31.8.2021 700 643.88 595 547.29 

Prioritní osa 2:Životní prostředí a zdroje 

Portz Insel 
Cílem projektu je obnovit a zachovat součást historicky cenného kulturního dědictví 

a současně jej zpřístupnit veřejnosti. Řešená lokalita se nachází v oblasti Portz 
Inselu. 

1.9.2018 30.6.2020 1 373 096.81 1 167 132.27 

COL 

Cílem projektu je vznik Centra obnovy společného kulturního dědictví (COL), které 
se bude systematicky zabývat udržitelnou obnovou památkových objektů, areálů a 

historických sídel a bude rozvíjet přeshraniční spolupráci při obnově a propagaci 
společného kulturního dědictví. 

1.7.2018 30.6.2021 3 248 218.64 2 760 985.83 

CZ/AT Zadní Zvonková - 
Schöneben 

Projekt je zaměřen na zpřístupnění společného kulturního a přírodního dědictví 
Šumavy a regionu Mühlviertel a to modernizací přístupu k hraničnímu přechodu 

Zadní Zvonková - Schöneben. 
1.2.2018 31.10.2020 5 546 833.00 4 714 808.05 

IRAS 
Hlavním cílem projektu je vývoj nového biometalurgického procesu, který umožní 
inovativní, ekologické a energeticky nenáročné získávání těžkých kovů, jako jsou 

olovo, zinek, kobalt nebo chrom z druhotných surovin. 
1.9.2018 31.8.2021 919 475.75  781 554.37 

Schwarzenberský 
plavební 

kanál/Bavorská niva 

Projekt si klade za cíl zhodnocení kulturního dědictví Schwarzenberského 
plavebního kanálu, kulturní památky mezinárodního významu, a  přírodního dědictví 

rašeliniště Bavorská niva. 
1.6.2018 31.5.2021 3 452 297.09 2 934 452.52 

Lidová kultura / 
Volkskultur AT-CZ 

Projekt vytváří lepší  podmínky pro rozvoj a ochranu tradiční lidové kultury (tradice, 
zvyklosti, tradiční řemesla, vědomosti) příhraničí  a její zatraktivnění pro prezentaci 

návštěvníkům i obyvatelům příhraničních regionů. 
1.6.2018 31.5.2021 1 790 155.59 1 521 632.24 
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HTPO 
Cílem projektu je popsat výskyt termálních vod v regionu Laa - Pasohlávky 

v souhrnném geovědním modelu vč. možných společných opatření k řízení těchto 
přírodních zdrojů. 

1.9.2018 31.8.2021 1 162 862.00 988 432.70 

Po stopách JC - 
HR/Spurensuche SB - 

OÖ 

Cílem projektu je prezentovat území bohatá na přírodní a kulturní zajímavosti 
návštěvníkům, a to informováním o méně známých částech přírodního dědictví 
v příhraniční oblasti a jejich zpřístupněním, konkrétně v okolí nově vyhlášené 

národní přírodní památky (NPP) Olšina. 

1.6.2018 31.5.2021 1 259 694.94 1 070 740.69 

Prioritní osa 3: Rozvoj lidských zdrojů 

C4PE 

Hlavním cílem projektu je zavedení funkčního přeshraničního profesního vzdělávání 
a příprava uznávání dosažených kompetencí. Prostřednictvím projektu má být 

dosaženo vyšší propojenosti mezi vzdělávacími systémy tak, aby byly lidské zdroje 
lépe čerpatelné a využily se tak možnosti přeshraničního trhu práce. 

1.4.2018 30.6.2021 1 820 174.20 1 547 148.07 

 
 


