Příprava programu
Interreg Rakousko – Česko
období 2021 – 2027
24. 6. 2021

Struktura prezentace
Obsah prezentace:
▪ programové území, orgány programu
▪ návrh tematického zaměření programu 2021-2027
▪ alokace programu

▪ základní parametry programu

Programové území
▪ zůstává stejné jako v programu
Interreg V-A Rakousko – Česká
republika
▪ vymezení NUTS II
▪ území na české straně:
Jihočeský kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj

Zdroj: https://www.at-cz.eu/cz/o-programu/programove-uzemi

Orgány programu
Zachování stávající struktury:
• Řídicí orgán – Úřad Spolkové vlády Dolní Rakousko
• Národní orgán – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
• Společný sekretariát – ST. Pölten + Brno
• Kontroloři – na české straně Centrum pro regionální rozvoj ČR

Legislativa EU
Nová klíčová nařízení EU:
▪ návrh obecného nařízení
▪ návrh nařízení o Evropské územní spolupráci (Interreg)
▪ návrh nařízení o Evropském fondu pro regionální rozvoj

Návrh tematického zaměření
Interreg Programme AT-CZ
2021-2027

PO1 a smarter Europe

PO2 a greener, lowcarbon Europe

PO 4 a more social
Europe

ISO 1– Interreg
governance

i) Research and
innovation capacities

iv) Climate change

ii) Education, training and
lifelong learning

ii) Legal and institutional
cooperation

vii) Biodiversity, green
infrastructure

v) Cultural and tourism,
social inclusion, social
innovation

iii) People-to-people

Zdroj: Interreg Programme AT-CZ 2021-2027

Návrh tematického zaměření
Program Interreg Rakousko - Česko
2021 - 2027

PO1 Výzkum a inovace

PO 2 Klima a životní
prostředí

Prioritní osa 3 Vzdělávání, kultura a
cestovní ruch

Prioritní osa 4 Přeshraniční správa

SC: Výzkum a inovace

SC: Adaptace na změnu
klimatu

SC: Vzdělávání a odborná
příprava

SC: Právní a institucionální
spolupráce

SC: Ochrana přírody a
biologická rozmanitost

SC: Kultura a cestovní ruch

SC: People to people
aktivity

Pozn.: návrh platný k 11.6.2021

Prioritní osa 1 – Výzkum a inovace
Specifický cíl: Výzkum a inovace

Typy akcí

Příklady možných aktivit:

Typ akce 1.1: přeshraniční
výzkum a výměna know-how

▪ spolupráce v oblasti výzkumu a inovací v oblastech
společného zájmu
▪ výzkum a inovace založené na poptávce místních podniků se
zaměřením na relevantní odvětví v příhraniční oblasti.

Typ akce 1.2: společné pilotní
akce a společná řešení ve
sdílených výzkumných
zařízeních a výzkumných
aplikacích

▪ investice do nových společně používaných/ sdílených
zařízení
▪ lepší propojení výzkumných institucí s MSP
▪ rozšiřování nabídek

Typ akce 1.3: komunikace a
mobilita výzkumných
pracovníků

▪ podpora přeshraniční mobility výzkumných
pracovníků
▪ vědecká komunikace (informování, vzděláván..)
Pozn.: návrh platný k 11.6.2021

Prioritní osa 2 – Klima a životní prostředí
Specifický cíl: Adaptace na změnu klimatu

Typy akcí

Příklady aktivit:

Typ akce 2.1: společná
znalostní základna –
inventarizace a výměna dat

▪ výměna dat souvisejících s dopady na změnu klimatu
▪ přeshraniční výměna know-how souvisejících s dopady na
změnu klimatu

Typ akce 2.2: společné pilotní
akce a společná řešení v oblasti
přizpůsobení se změně klimatu

▪ budování integrovaného systému řízení rizik
▪ společná opatření na přizpůsobení se změně klimatu
▪ společná řešení environmentálních opatření týkající se
zemědělské půdy a v lesů

Typ akce 2.3: zvyšování
povědomí a školení

▪ kampaně na zvyšování povědomí, zviditelnění problematiky
ochrany klimatu pro obyvatele
▪ školení a rozvoj dovedností v oblasti změny klimatu
Pozn.: návrh platný k 11.6.2021

Prioritní osa 2 – klima a životní prostředí
Specifický cíl: Ochrana přírody a biologická rozmanitost

Typy akcí

Příklady aktivit:

Typ akce 2.4: společná
znalostní základna –
inventarizace a výměna dat

▪ výměna dat souvisejících s lepší ochranou a řízením vodních
zdrojů
▪ společné výzkumné aktivity

Typ akce 2.5: společné pilotní
akce a investice do společných
řešení v oblasti ekologického
vodního hospodářství

▪ společná řešení pro správné hospodaření s vodními zdroji
▪ společný vývoj nástrojů pro identifikaci rizik a
vodohospodářských opatření
▪ obnova vodních útvarů (např. obnova přírodních toků řek a
břehů řek, obnova niv).

Pozn.: návrh platný k 11.6.2021

Prioritní osa 2 – Klima a životní prostředí
Specifický cíl: ochrana přírody a biologická rozmanitost

Typy akcí
Typ akce 2.6: společná znalostní
základna – inventarizace a výměna
dat za účelem zvýšení biologické
rozmanitosti

Příklady aktivit:
▪ zlepšení situace v oblasti dat a monitorování
▪ společné databáze
▪ společné plány řízení

Typ akce 2.7: společné pilotní
akce a společná řešení ke
zlepšení a ochraně biologické
rozmanitosti

▪ rozvoj sítí biotopů, koridorové migrační koridory
▪ společné řízení krajiny
▪ projekty biologické rozmanitosti s udržitelnými a
integrovanými prvky cestovního ruchu
▪ společné přístupy k obnově modré a zelené infrastruktury v
městských oblastech.

Typ akce 2.8: zvyšování
povědomí a školení ke zvýšení
biologické rozmanitosti

▪ zvyšování povědomí obyvatel o otázkách biologické
rozmanitosti prostřednictvím
▪ školicí aktivity
Pozn.: návrh platný k 11.6.2021

Prioritní osa 3 – Vzdělávání, kultura a cestovní
ruch
Specifický cíl: vzdělávání a odborná příprava

Typy akcí

Příklady aktivit:

Typ akce 3.1: přeshraniční
spolupráce za účelem zlepšení
nabídky přeshraničního
vzdělávání

▪ rozvoj společných/ dvojjazyčných pedagogických/
didaktických konceptů
▪ společné vzdělávací programy (vč. digitalizovaných nástrojů
a metod - výukové prostředí, koncepty učeben, didaktická
opatření, výuka vyhledávání online atd.)

Typ akce 3.2: společné pilotní
akce a investice na zlepšení
nabídky přeshraničního
vzdělávání

▪ společné vzdělávací akce v tématech relevantních pro
přeshraniční oblast
▪ společné akce pro přizpůsobení dovedností a znalostí
budoucím pracovním příležitostem
▪ společné akce na podporu předškolního, primárního,
sekundárního, terciárního vzdělávání

Pozn.: návrh platný k 11.6.2021

Prioritní osa 3 – Vzdělávání, kultura a cestovní
ruch
Specifický cíl: kultura a cestovní ruch

Typy akcí
Typ akce 3.3: přeshraniční
know-how a výměna dat v
oblasti cestovního ruchu a
kultury

Typ akce 3.4: společné pilotní
akce a investice na podporu
cestovního ruchu a kultury

Příklady aktivit:
▪ společný rozvoj strategicky zakomponovaných klíčových
témat do nehmotného a hmatatelného kulturního a
přírodního dědictví
▪ zavedení společných postupů pro systematické
monitorování návštěvníků za účelem cíleného provádění
společných plánů řízení
▪ společné investice pro rozvoj cestovního ruchu a do
nehmotného/nehmotného kulturního a přírodního dědictví
na základě zdravého strategického rámce
▪ společná digitalizace produktů kulturního a přírodního
dědictví
▪ společné rozšiřování a přizpůsobování, údržba turistické
infrastruktury se zaměřením na kvalitní rozvoj a propagaci
společných nabídek
▪ spolupráce destinačních managementů
Pozn.: návrh platný k 11.6.2021

Prioritní osa 4 – Přeshraniční správa
Specifický cíl: Právní a institucionální spolupráce

Typy akcí

Příklady aktivit:

Typ akce 4.1: rozvoj společných
strategií a výměna know-how

▪ rozvoj společných strategií, struktur a komunikačních
platforem pro výměnu zkušeností a know-how v různých
oblastech

Typ akce 4.2: společné pilotní
akce na odstraňování
přeshraničních překážek

▪ společné aktivity a výměna know-how mezi
veřejnými aktéry v příslušných tematických oblastech

Typ akce 4.3: síťové a klastrové
činnosti ke snížení
administrativních a právních
překážek

▪ společná na podpora MSP jako je vytváření sítí, podpora
klastrových iniciativ, koordinační činnosti
▪ institucionální spolupráce ke snížení administrativních a
právních překážek
Pozn.: návrh platný k 11.6.2021

Prioritní osa 4 – Přeshraniční správa
Specifický cíl: Aktivity typu people-to-people vedoucí ke zvyšování důvěry

Typy akcí
Typ akce 4.4: malé projekty
vedoucí ke zlepšení kulturních,
sociálních a ekonomických
vztahů v přeshraniční oblasti

Příklady aktivit:

▪ people to people aktivity vedoucí ke zlepšení kulturních,
sociálních a ekonomických vztahů v přeshraniční oblasti s
jasným přeshraničním zaměřením, zejména na podporu
budování důvěry a budování kapacit

Pozn.: návrh platný k 11.6.2021

Alokace programu 2021-2027

Alokace programu Interreg Rakousko – Česko pro
období 2021 – 2027:

86 821 147 € prostředků z EFRR

pozn.: ve srovnání s programem 2014 – 2020 došlo ke snížení o 11%

Alokace programu 2021-2027
Návrh rozdělení alokace podle prioritních os:

EFRR podíl
Prioritní osa
(mil. €)
PO1 Výzkum a inovace
19,3 22%
PO2 Klima a životní prostředí
17,5 20%
PO3 Vzdělávání, kultura a cestovní ruch
35,0 40%
PO4 Přeshraniční správa
15,0 17%
Celkem
86,8 100%

Pozn.: návrh platný k 11.6.2021

Financování projektu
▪ spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši
max. 80%
▪ příspěvek ze státního rozpočtu pro české žadatele podle typu
příjemce a to:
Typ příjemce
školy a školská zařízení
veřejné VŠ a výzkumné organizace
veřejně prospěšná činnost
obce a jejich PO
kraje a jejich PO
Zdroj: Pravidla spolufinancování 2021-2027

Národní podíl
min. podíl
EU podíl max. státní
rozpočet
příjemce
10%
10%
80%
10%
10%
80%
10%
10%
80%
5%
15%
80%
5%
15%
80%

Základní podmínky programu
❖ Příspěvek k cílům programu
- cíl projektu musí vést dosažení specifického cíle programu

❖ Princip Vedoucího partnera (lead partner princip)
- vedoucí partner nese celkovou zodpovědnost za realizaci projektu

- vedoucí partner musí mít minimálně jednoho zahraničního partnera

❖ Splnění minimálně tří kritérií spolupráce
▪
▪
▪
▪

společná příprava projektu
společná realizace projektu
společný personál
společné financování

❖ Přeshraniční dopad

- projekt musí mít prokazatelný pozitivní dopad na obou stranách hranice

Informace
Aktuální informace najdete na webových stránkách programu:

www.at-cz.eu

DĚKUJI ZA POZORNOST.
Ing. Andrea Hanousková
Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor Evropské územní spolupráce
E-mail: andrea.hanouskova@mmr.cz
Tel.: +420 224 862 143
www.at-cz.eu

