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Programové území
Figure 1: Programme area Interreg Austria – Czechia 2021-2027

Source: https://www.at-cz.eu/at/programm/programmgebiet



Regiony v programovém území

Country NUTS-3 Belongs to NUTS-2

Austria

Mostviertel-Eisenwurzen (AT121)

Niederösterreich (AT12)

St. Pölten (AT123)

Waldviertel (AT124)

Weinviertel (AT125)

Wiener Umland – Nordteil (AT126)

Wien (AT130) Wien (AT13)

Innviertel (AT311)

Oberösterreich (AT31)

Linz-Wels (AT312)

Mühlviertel (AT313)

Steyr-Kirchdorf (AT314)

Czech Republic

Jihočeský kraj (CZ031) Jihozápad (CZ03)

Kraj Vysočina (CZ063)

Jihovýchod (CZ06)

Jihomoravský kraj (CZ064)

Source: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (2019); letter from the EC 02/2021



Priority a specifické cíle

Priorita
Výzkum&inovace

Priorita
Klima&životní prostředí

Priorita
Vzdělávání, 

kultura&cestovní ruch

Priorita
Přeshraniční governance

Specifický cíl
Výzkum&inovace

Specifický cíl
Přizpůsobení klimatickým 

změnám

Specifický cíl
Ochrana přírody a životního

prostředí

Specifický cíl
Vzdělávání

Specifický cíl
Kultura a cestovní ruch*

Specifický cíl
Governance –

institucionální spolupráce

Specifický cíl
People to People Akce*

FMP
Kultura a cestovní ruch

FMP
People to People



Rozpočet programu

Priorita ERDF Národní CZ+AT Celkem Míra
kofinancování

Výzkum & inovace 19.265.968 4.816.492 24.082.460 80%

Klima & životní prostředí 17.515.165 4.378.791 21.893.956 80%

Vzdělávání, kultura & cestovní ruch 35.031.989 8.757.997 43.789.986 80%

Přeshraniční správa 15.008.026 3.752.007 18.760.033 80%

CELKEM 86.821.148 21.705.287 108.526.435 80%

Specifický cíl ERDF %

Výzkum & inovace 19.265.968 22



Přínos pro specifický cíl

Source: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (2019); letter from the EC 02/2021

• Intenzivnější využití potenciálu výzkumu a inovací v programovém 
území

• Posílení konkurenceschopnosti MSP díky snazšímu přístupu k 
výstupům výzkumu a inovací

• Transfer inovací do periferních oblastí programového území a 
digitalizace

• Přenositelnost výstupů výzkumu a inovací na trh zboží  a služeb 

• Efektivnější využití stávajících a nových kapacit výzkumu a inovací



Přínos pro specifický cíl

Source: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (2019); letter from the EC 02/2021

• RIS3 strategie – regionální strategie výzkumu a inovací pro 
inteligentní specializaci s cílem rozvoje regionů

• Multisektorální kooperace jako výstup strategií „smart specialisation“

• Evropský výzkumný prostor (European Research Area-ERA) –
společný trh výzkumu a znalostí – www.era.gv.at

http://www.era.gv.at/


Types of Action

1.1. Cross border research and know how exchange

The aim is to strengthen cross border cooperation between researchers and SMEs. Particular fields 
of interest e.g.: circular economy, bioeconomy, biotechnology, ICT and digital transformation, 
environmental branches, life sciences, creative industries, medicine, building and construction 
materials and the introduction of eco-innovation. 

cooperation in research and innovation in fields of common interest with possible involvement of SMEs

research and innovation driven by demand from local businesses with specific focus on sectors of relevance 
in the border area



Types of Action

1.2. Joint pilot actions and joint solutions in shared research facilities and 
research application

The aim is to improve existing and boost new shared research and innovation infrastructure and 
services in the cross-border region and to improve access to research infrastructure for SMEs. 

investments in new jointly used/shared R&I facilities, based on relevant research strategies and with high 
thematic focus to the programme area

adding services to core offerings of industries by “servitization” to make industries more innovative and 
competitive 



Types of Action

1.2. Joint pilot actions and joint solutions in shared research facilities and 
research application

extension and modernisation of technology facilities and research capacities of cross-border 
interest; Sharing of high-quality R&I facilities

better linking research institutions with SMEs and increase access of SMEs to R&I results, 
application of research and innovation results with the aim to reach the market

joint set-up of innovation hubs



Types of Action

1.3. communication and mobility of researchers

The aim is to increase access to research results to the relevant target groups in the cross-border area like 
SMEs or researchers with suitable communication and to enhance the exchange between individual 
researchers. The actions should form a part of projects and are not seen as stand-alone projects. 
Cooperation should be strengthened in the context of implementation of joint cross-border innovative 
projects in action 1.2 which have relevance for the regional business sector, and/or science-business 
collaboration under action 1.1.

supporting the cross-border mobility of researchers

science communication (informing, educating, raising awareness of science-related topics).



Cílové skupiny/indikátory

Cílové skupiny

Výzkumná zařízení, univerzity, vyšší odborné školy

Malé a střední podniky, veřejný sektor

Indikátory outputu

Výzkumná zařízení, která se podílí na 
společných výzkumných projektech

Společně vyvinutá řešení

Účast na společných přeshraničních akcích

Indikátory výsledků

Publikace o podpořených projektech

Realizace/zlepšení řešení prostřednictvím 
organizací

Účast na společných přeshraničních akcích 
po ukončení projektu



Was ist neu?

Standardní jednotkové náklady: předem stanovené jednotkové náklady pro vyúčtování 
personálních nákladů (výkonnostní skupiny)

20% paušál pro personální náklady – na základě přímých nákladů (externí expertízy a 
služby, náklady na vybavení a infrastrukturu)

15% paušál na kancelářské a administrativní výdaje – výpočet na základě přímých 
personálních nákladů

6% paušál na výdaje za ubytování – výpočet na základě přímých personálních výdajů

Vyúčtování na základě skutečných nákladů není přípustné!

Co je nové? 



Was ist neu?

 40% paušál na cestovní výdaje – všechny náklady kromě personálních výdajů (tj. 
kancelářské a administrativní výdaje, cestovní náklady a výdaje za ubytování, externí 
expertízy a služby, náklady na vybavení, infrastrukturu) mohou být vyúčtovány na 
bázi 40% přímých personálních nákladů.

Kombinace s jinými paušály není přípustná!

Náklady na externí expertízy a služby, náklady na vybavení, infrastrukturu, stavební 
práce mohou být vyúčtovány buď na bázi skutečných nákladů nebo v rámci paušálu 
na ostatní výdaje.

Co je nové? 



Předběžný časový harmonogram

• Schválení programu Evropskou komisí očekáváno v červnu/červenci 2022 

• Ustavující schůze monitorovacího výboru do 3 měsíců od schválení

• Podávání projektových žádostí plánováno od října do prosince 2022

• Schválení projektů 1. čtvrtletí 2023  



Interreg AT-CZ

Děkuji za pozornost!

www.at-cz.eu

Mag. Martin Kavalek

Úřad dolnorakouské zemské vlády

Odd. mezinárodních a evropských záležitostí LAD4

Řídící orgán Rakousko – Česká republika

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

