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Struktura prezentace
Obsah prezentace:
 programové území, orgány programu, nařízení EU

 tematického zaměření programu 2021-2027
 téma ochrany životního prostředí v programu
 alokace programu

 základní parametry programu

Programové území
Česká republika:

Jihočeský kraj,
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj,
Rakousko:
Mostviertel-Eisenwurzen,
Sankt Pölten, Waldviertel,
Weinviertel, Wiener
Umland-Nordteil, Wien,
Innviertel, Linz-Wels,
Mühlviertel, SteyrKirchdorf

Orgány programu
Zachování stávající struktury programu z období 2014-2020:
• 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,
v Rakousku příslušná oddělení úřadů spolkových vlád Horního
Rakousko, Dolního Rakouska a města Vídně.

Legislativa EU
Klíčová nařízení EU pro období 2021 - 2027:
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24.
června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro
regionální rozvoj;
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1059 ze dne 24.
června 2021 o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská
územní spolupráce (Interreg);
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1058 ze dne 24.
června 2021 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu
soudržnosti.

Legislativa EU
Nařízení EU definuje pět politických cílů:
 Politický cíl 1: Inteligentnější Evropa 
 Politický cíl 2: Zelenější, bezuhlíková Evropa 
 Politický cíl 3: Propojenější Evropa
 Politický cíl 4: Sociálnější Evropa 
 Politický cíl 5: Evropa bližší občanům
Pro programy Evropské územní spolupráce byl stanoven ještě specifický
cíl Interreg: Lepší správa spolupráce. 
Ze volených 3 politických cílů a specifického cíle Interreg byly vytvořeny
čtyři prioritní osy, které se dále zahrnují celkem sedm specifických cílů
(SC).

Tematické zaměření programu
Program Interreg VI-A Rakousko - Česko

Prioritní osa 1 Výzkum a inovace

Prioritní osa 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

Intervenční logika

PO2 – Klima a životní prostředí
Specifický cíl

SC - Přizpůsobení
se změně klimatu
Prioritní osa 2
„Klima a životní
prostředí“
SC - Ochrana přírody
a biodiverzita

Druhy opatření

Typ opatření 2.1 - společná znalostní základna - inventarizace a výměna dat
s cílem zlepšit připravenost na dopady změny klimatu
Typ opatření 2.2 - společné pilotní akce a společná řešení v oblasti
přizpůsobení se změně klimatu
Typ opatření 2.3 - zvyšování povědomí a školení v oblasti přizpůsobení se
změně klimatu
Typ opatření 2.4 - společná znalostní základna - inventarizace a výměna dat
s cílem zlepšit hospodaření s vodou
Typ opatření 2.5 - společné pilotní akce a investice do společných řešení
ekologického vodního hospodářství
Typ opatření 2.6 - společná znalostní základna - inventarizace a výměna dat
za účelem zvýšení biologické rozmanitosti
Typ opatření 2.7 - společné pilotní akce a společná řešení ke zlepšení a
ochraně biologické rozmanitosti
Typ opatření 2.8 – zvýšení povědomí a školení v oblasti biologické
rozmanitosti

PO2 – Klima a životní prostředí

Prioritní osa 2 – Klima a životní prostředí
Specifický cíl: Podpora přizpůsobení se změně klimatu a prevence rizika katastrof a
odolnosti vůči nim, s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům (zkráceně
Přizpůsobení se změně klimatu)
Typ opatření 2.1: Společná znalostní základna - inventarizace a výměna
údajů s cílem zlepšit připravenost na dopady změny
klimatu.
Typ opatření 2.2: Společné pilotní akce a společná řešení v oblasti
přizpůsobení se změně klimatu
Typ opatření 2.3: Zvyšování povědomí a školení o přizpůsobení se změně
klimatu

PO2 – Klima a životní prostředí
Očekávaný příspěvek ke specifickému cíli - Přizpůsobení se změně klimatu:
 společná adaptační opatření v odvětvích zvláště postižených změnou klimatu
(např. výroba, ochrana životního prostředí, občanská společnost, zemědělství a
lesnictví),
 v případě plánování a rozvoje infrastruktury pro přizpůsobení se klimatu by měla
být všude, kde je to možné, upřednostňována řešení založená na přírodě před
tvrdou nebo šedou infrastrukturou. To zahrnuje záplavové oblasti, obnovu
ekosystémů, zalesňování, přirozená opatření k zadržování vody a další opatření
zelené (nebo modré) infrastruktury, která mají přímý přínos pro přizpůsobení se
změně klimatu a prevenci rizik,
 společné zlepšování vodohospodářských koncepcí a praxe s cílem lépe se
přizpůsobit změně klimatu.

Specifický cíl – Přizpůsobení se změně klimatu

Typ opatření 2.1 - společná znalostní základna - inventarizace a
výměna dat s cílem zlepšit připravenost na dopady změny klimatu
Cílem opatření je zlepšit přeshraniční porozumění dopadům změny
klimatu a umožnit odpovídající akce založené na společné databázi.
Příklady aktivit:
• zkoumání dopadů změny klimatu v programové oblasti a konkrétních
regionech, včetně hospodářských rizik způsobených změnou klimatu,
• výměna dat a nastavení systémů monitorování dopadů souvisejících
se změnou klimatu,
• přeshraniční výměna know-how v oblasti dopadů souvisejících se
změnou klimatu.

Specifický cíl – Přizpůsobení se změně klimatu
Typ opatření 2.2 - společné pilotní akce a společná řešení v oblasti
adaptace na změnu klimatu
Cílem opatření je implementace společného řízení rizik, společných
řešení a investic přes hranice pro lepší připravenost na změnu klimatu.
Příklady aktivit:
• posilování spolupráce za účelem vybudování integrovaného systému
řízení rizik,
• spolupráce na opatřeních pro přizpůsobení se změně klimatu (např.
výsadba druhů odolných vůči suchu, městské/venkovské zahradničení,
zelená a modrá infrastruktura pro snížení účinků tepelných ostrovů);

Specifický cíl – Přizpůsobení se změně klimatu
Příklady aktivit:
• společná řešení ekologických opatření na zemědělské půdě a v lesích
(např.: zlepšení půdy, zamezení eroze),
• společné pilotní aktivity např. v oblastech ekologizace, snižování
spotřeby půdy, sanace budov, zadržování vody pro příjemné
mikroklima, zvyšování odolnosti půdy,
• společný vývoj nástrojů pro identifikaci rizik a vodohospodářských
opatření,
• společná řešení pro vhodné hospodaření s vodními zdroji (např.:
zavlažování v zemědělství, zadržování vody, ekologická opatření pro
přirozené zadržování vody, ochrana zdrojů pitné vody).

Specifický cíl – Přizpůsobení se změně klimatu
Typ opatření 2.3 - zvyšování povědomí a školení v oblasti
přizpůsobení se změně klimatu
Cílem je zvýšit povědomí o nebezpečí a sociálních, ekonomických a
ekologických důsledcích dopadů změny klimatu a podpořit změny
chování veřejnosti i místních orgánů.
Příklady aktivit:
• kampaně na zvyšování povědomí zviditelňující problematiku ochrany
klimatu pro obyvatele komunit,
• školení a rozvoj dovedností v oblasti změny klimatu.

PO2 – Klima a životní prostředí
Očekávaný příspěvek ke specifickému cíli – Ochrana přírody a biologická
rozmanitost:
 ekologická opatření ke zlepšení přírodního stavu a kvality vody povrchových
vod/řek v příhraničním regionu,
 podpora společných ekologických akcí na zachování a obnovu biologické
rozmanitosti v citlivých oblastech, včetně lepší kontroly invazivních druhů a
škůdců,
 udržitelné hospodaření s přírodou, přírodními lokalitami a přírodním kapitálem,
 zvýšení povědomí obyvatelstva o otázkách biologické rozmanitosti a ochraně
přírody (pozn.: environmentální výchova je zahrnuta v prioritě 3).

Specifický cíl – Ochrana přírody a biodiverzita
Typ opatření 2.4 - společná znalostní základna - inventarizace a
výměna dat s cílem zlepšit hospodaření s vodou
Cílem je posílení přeshraniční výměny znalostí a dat na podporu
adekvátního a koordinovaného vodního hospodářství v regionu.
Příklady aktivit:
• spolupráce ke lepšení ochrany vodních zdrojů (např.: prameny a malé
vodní toky, podzemní vody, společné řízení povodí, propojení vodního
hospodářství a ochrany přírody);
• společné akce ke zvýšení přeshraniční znalostní základny v příhraniční
oblasti.

Specifický cíl – Ochrana přírody a biodiverzita
Typ opatření 2.5 - společné pilotní akce a investice do společných
řešení ekologického vodního hospodářství
Cílem tohoto typu akce je realizace společných projektů, které by měly
zlepšit hospodaření s vodními zdroji regionu a zvýšit připravenost na
nepředvídané události, jako jsou povodně nebo sucha. Typ akcí zahrnuje
komunikační a osvětová opatření pro širší veřejnost.
Příklady aktivit:
• společná obnova vodních útvarů (např.: renaturalizace řek a břehů,
obnova záplavových území).

Specifický cíl – Ochrana přírody a biodiverzita
Typ opatření 2.6 - společná znalostní základna - inventarizace a
výměna dat za účelem zvýšení biologické rozmanitosti
Cílem tohoto typu akce je zlepšit přeshraniční výměnu znalostí a dat s
cílem zlepšit know-how o stavu biologické rozmanitosti v regionu.
Příklady aktivit:
• zlepšení stavu údajů a přístupů k monitorování,
• společné databáze,
• společné plány řízení.

Specifický cíl – Ochrana přírody a biodiverzita
Typ opatření 2.7 - společné pilotní akce a společná řešení ke zlepšení
a ochraně biodiverzity
Cílem je realizovat společné projekty, které by měly zlepšit biodiverzitu a
chránit přírodní stanoviště.
Příklady aktivit:
• rozvoj sítí biotopů, migrační koridory pro volně žijící zvířata, společná
správa krajiny, kontrola neofytů a kůrovců, opětovné usazení
chráněných druhů, projekty v oblasti biologické rozmanitosti s prvky
udržitelného a integrovaného cestovního ruchu (žádné čistě turistické
projekty), společné přístupy k obnově modré a zelené infrastruktury v
městských oblastech.

Specifický cíl – Ochrana přírody a biodiverzita
Typ opatření 2.8 - zvýšení povědomí a školení v oblasti biologické
rozmanitosti
Cílem tohoto typu akce je zvýšit povědomí a porozumění široké
veřejnosti o bohatství regionu a potřeby jeho lepší ochrany.
Příklady aktivit:
• zvýšit povědomí obyvatelstva o otázkách biologické rozmanitosti
prostřednictvím činností na zvyšování povědomí o životním prostředí,
• projekty v oblasti biologické rozmanitosti se školicími činnostmi.
(Environmentální výchova je z tohoto typu akce vyloučena a je
zahrnuta v prioritě 3).

PO2 – Klima a životní prostředí
Vhodní žadatelé:
- orgány veřejné správy (v ČR: stát, kraje, obce a jimi zřizované a zakládané
organizace)
- vzdělávací instituce a školy, vysoké školy
- veřejné a soukromé instituce pro výzkum a inovace
- neziskové organizace zapojené do ochrany ŽP
- komory a sdružení, církve
Hlavní cílové skupiny:
- místní, regionální a národní veřejné orgány, organizace zřízené a spravované veřejnými orgány
odpovědnými vodní hospodářství a prevenci povodňových rizik, otázky životního prostředí, správu
národních parků, apod., zájmové skupiny včetně nevládních organizací (např. mezinárodní
organizace, dobrovolná sdružení atd.), široká veřejnost.

Alokace programu 2021-2027
celkový rozpočet programu: 108 526 435 €
z toho prostředky z EFRR: 86 821 148 €

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

Míra spolufinancování z EFRR

 spolufinancování z Evropského fondu pro regionální
rozvoj ve výši max. 80 %
 vlastní prostředky (veřejné a/nebo soukromé zdroje)
žadatele ve výši min. 20 %

Alokace programu 2021-2027
Rozdělení alokace programu podle prioritních os:

prostředky EFRR
(mil. €) včetně TA

v%

PO1 Výzkum a inovace

19 265 968

22 %

PO2 Klima a ŽP

17 515 164

PO3 Vzdělávání, kultura
a CR
- Vzdělávání
- Kultura a CR

35 031 988
8 739 347
26 292 641

20 %
40 %

PO4 Přeshraniční správa

15 008 028

17 %

Celkem

86 821 148

100 %

Prioritní osa

Příspěvek ze SR
 příspěvek ze státního rozpočtu pro české žadatele podle typu
příjemce a to:
Národní podíl

Typ příjemce

EU podíl

max. státní
rozpočet

min. podíl
příjemce

školy a školská zařízení

80%

10%

10%

veřejné VŠ a výzkumné organizace

80%

10%

10%

veřejně prospěšná činnost

80%

10%

10%

obce a jejich PO

80%

5%

15%

kraje a jejich PO

80%

5%

15%

Zdroj: Pravidla spolufinancování 2021-2027

Základní podmínky
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

Časový harmonogram
 schválení programu - červen 2022
 ustavující schůze monitorovacího výboru - září 2022
 podávání projektových žádostí - na listopad/prosinec 2022
 schválení projektů - 1. čtvrtletí 2023

Aktuální informace na 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.mmr.cz

