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Geografie programů a finanční alokace

INTERREG CENTRAL 

EUROPE
9 států EU

ŘO – magistrát města Vídně

INTERREG DANUBE

9 států EU + 5 nečlenských států

ŘO – ministerstvo financí Maďarska

INTERREG EUROPE

27 států EU + 2 nečlenské státy

ŘO – Regionální rada regionu 

Hauts-de-France ve Francii



Interreg Central Europe a Interreg Danube

Rozvíjet a posilovat spolupráci a koordinaci aktérů v širším nadnárodním území 

s cílem řešit společné regionální výzvy ve vybraných tematických oblastech.

Interreg Europe

Posilovat efektivitu regionálních politik prostřednictvím:

- identifikace a šíření dobré praxe s cílem jejího přenosu a uplatnění v 

regionálních politikách a do operačních programů Cíle investice pro růst 

a zaměstnanost, případně do relevantních programů Evropské územní 

spolupráce

Cíle programů



Tematické zaměření 1

INTERREG EUROPE

Priorita: 

Posilování institucionální kapacity pro efektivnější realizaci politik regionálního rozvoje

Umožní realizovat aktivity ve všech tematických oblastech/cílech politiky.

CP1 – Inteligentnější Evropa 

výzkum a inovace, technologie, podpora MSP 

CP2 – Zelenější, nízkouhlíková Evropa

OZE a chytré energetické systémy, změna klimatu, oběhové hosp., 

biodiverzita, zelená infrastruktura, nakládání s vodou

CP3 – Propojenější Evropa

digitalizace, udržitelné TEN-T infrastruktura a mobilita, multimodálnost

CP4 – Sociálnější Evropa

sociální inovace, vzdělávání, přístup ke zdravotní péči, kultura, turismus, 

začleňování

CP5 - Evropa blíže občanům

integrovaný, sociální, hospodářský a udržitelný rozvoj prostřednictvím 

komunitně vedenému místnímu rozvoji, kulturní dědictví 



Tematické zaměření 2

INTERREG EUROPE

Aktivity

Posilování institucionální kapacity pro efektivnější realizaci politik regionálního rozvoje

prostřednictvím

výměny zkušeností, inovativních postupů a posilováním kapacit ve vztahu k 

identifikaci, přenosu  šíření dobrých praxí mezi subjekty působící v oblasti politik 

regionálního rozvoje

s cílem 

posílit institucionální kapacitu pro lepší implementaci těchto politik.



1 Tematické zaměření- Central Europe

Inteligentnější střední
Evropa prostřednictví
spolupráce

1.1 Posilování inovačních 
kapacit ve střední Evropě

1.2 Rozvoj dovedností pro 
inteligentní specializaci, 
průmyslovou transformaci a 
podnikání ve střední Evropě

Zelenější střední

Evropa

prostřednictvím

spolupráce

2.1 Podpora k energetické 

transformace ke klimaticky 

neutrální střední Evropě

2.2 Zvyšování odolnosti 

proti klimatickým změnám 

ve střední Evropě

2.3 Podpora oběhového 

hospodářství ve střední 

Evropě

Propojenější střední

Evropa

prostřednictvím

spolupráce

3.1 Zlepšení dopravní 

dostupnosti venkovských a 

periferních regionů ve 

střední Evropě

3.2 Zelená městská mobilita 

ve střední Evropě

Lepší správa 
prostřednictvím 

spolupráce ve střední 
Evropě

4.1 Posilování správy pro 
rozvoj integrovaného 
územního rozvoje ve střední 
Evropě

2.4 Ochrana životního 

prostřední ve střední 

Evropě



2 Tematické zaměření- Central Europe

Inteligentnější střední
Evropa prostřednictví
spolupráce

1.1 přechod k průmyslu 4.0 
podporou digitalizace, 
výměna zkušeností pro 
oblast zelené ekonomiky, 
přenos výzkumu a vývoje do 
podnikatelském sektoru, 
tvorba inovativních forem 
spolupráce pro 
internacionalizaci výzkumu, 
podpora spolupráce podél 
hodnotových řetězců, 
podpora inovací v odlehlých 
oblastech, sociální inovace

1.2 rozvoj dovedností 
zaměstnanců a podnikatelů v 
digitalizaci a zelených 
technologiích, rozvoj 
inovativních vzdělávacích 
systémů zaměřených na 
inteligentní specializaci, 
podpora MSP k přístupu k 
výstupům výzkumu, 
demografické změny, stříbrná 
ekonomika, 

Zelenější střední

Evropa

prostřednictvím

spolupráce

2.1, rozvoj konceptu smart

city a smart regions, 

decentralizace OZE, 

snižování emisí, využívání 

inovací pro vytápění a 

chlazení budov  

2.2 zmírňování dopadů 

klimatických změn, 

biodiverzita, péče o krajinu, 

předcházení rizikům 

spoluprací, řízení rizik 

2.3 nové koncepty pro 

podporu oběhového 

hospodářství a zlepšení 

jeho řízení, pobídky pro 

využití recyklovaného 

materiálu

Propojenější střední

Evropa

prostřednictvím

spolupráce

3.1 tvorba inteligentních 

systému dopravy (IT 

řešení), multimodální 

strategie pro napojení 

periferních oblastí, plány 

pro udržitelnou nákladní 

dopravu, odstraňování 

barier spoluprací různých 

aktérů z oblasti dopravy, 

rozvoj a využívání 

zelených technologie pro 

„last mile“. 

3.2 rozvoj inteligentních 

dopravních městských 

systémů (parkování, 

emise..), rozvoj strategií 

pro bez emisní mobilitu ve 

městech, plány pro změnu 

chování v oblasti mobility 

do práce, školy…, rozvoj 

technologií a konceptů pro 

monitoring dopravních 

emisí a tvorba 

protiopatření.

Lepší správa 
prostřednictvím 

spolupráce ve střední 
Evropě

4.1 podpora spolupráce 
různých aktérů pro řešení 
společných problémů území, 
výměna zkušeností ohledně 
implementace ITI a CLLD, 
rozvoj modelu správy se 
zapojením občanů, e-
government, e-participace, e-
health rozvoj integrovaných 
přeshraničních strategií v 
oblasti kulturního dědictví,  

2.4 snižování degradace 

krajiny, podpora zelené a 

modré infrastruktury, 

strategie pro boj s 

invazivními druhy, 

biodiverzita



Tematické zaměření- DANUBE

1- Inteligentnější Evropa

1.1. Posilování výzkumných a inovačních 

kapacit a rozšíření pokročilých technologií

1.2. Rozvoj dovedností pro inteligentní 

specializaci, prům. transformaci a 

podnikání

2 – Zelenější, nízkouhlíková Evropa

2.1. Podpora dostupnosti vody a udržitelné 

vodohospodářství

2.2. Adaptace a odolnost vůči klimatickým 

změnám, prevence rizik s využitím eko-

řešení

2.3. Podpora přístupu k vodě a udržitelné 

vodohospodářství

2.4. Posilování biodiverzity a zelené 
infrastruktury ve městech a snižování 
znečištění

3 – Sociálnější Evropa

3.1. Posilování efektivity trhu práce a přístup ke 

kvalitnímu zaměstnaní prostřednictvím rozvoje 

sociální infrastruktury a podporou soc. ekonomiky

3.2. Zlepšování přístupu k inluzivnímu

a kvalitnímu vzdělávání, školení a 

celoživotní vzdělávání rozvojem 

infrastruktury (online výuka)

4 – Lepší správní spolupráce

4.1. Posilování institucionální kapacity veřejných 

orgánů

3.3. Posilování role kultury a turismu v 

hospodářském rozvoji, sociální inkluzi 

a inovacích 



Tematické zaměření- DANUBE

1- Inteligentnější Evropa
1.1. Rozvoj výzkumné infrastruktury podle 

poptávky, uplatnění výsledků výzkumu a vývoje 

na trhu, spolupráce mezi výzkumnými, veřejnými 

a soukromími subjekty. 

1.2. Rozvoj platforem umožňující rozvoj a 

transfer znalostí, spolupráce při rozvoji 

strategií pro inteligentní specializaci, rozvoj 

dovedností pro průmysl 4.0

2 – Zelenější, nízkouhlíková Evropa

2.1. redukce emisí v dopravě, rozvoj alternativních 

a inovativních dopravních systémů, pobídky pro 

využívání OZE a výroby elektřiny bez emisí.

2.2. předpovědi  a monitoring dopadů 

klimatických změn a společná řešení, strategie 

proti povodním a suchu, spolupráce orgánů 

zodpovědné za řízení a řešení rizik

2.3. rozvoj společných modelů pro monitoring 

znečištění vody a obnovu kvality vody, řízení 

záplavových oblastí, udržitelné využívání vody

2.4. rozvoj zelené a modré infrastruktury pro 

rozvoj eko-koridorů, strategie pro revitalizaci 

vodních toků a živočichů, výměna zkušeností v 

oblasti s nakládáním s půdou 

3 – Sociálnější Evropa
3.1. integrace znevýhodněných skupin 

obyvatelstva, řešení odlivu vzdělaných lidí z 

regionů, atypické formy zaměstnání, podpora 

aktivnímu stárnutí, 

3.2.rozvoj vzdělávacích modelů, 

materiálů a alternativního vzdělávání pro 

znevýhodněné studenty, společná sít 

proti odlivu vzdělaných lidí z regionu, 

rozvoj a podpora odborného vzdělávání 
4 – Lepší správní spolupráce

4.1. Podpora řízení makrostrategie, posílení role 

veřejnosti v rozhodovacích procesech, Integrované 

nástroje pro specifické území, řešení soc. výzev

3.3. tvorba společných tematických 

iniciativ: cyklostesky, poutní trasy, 

valorizace kulturního dědictví, udržitelný 

turismus  



Základní parametry projektů 
Princip vedoucího partnera
› z členského státu EU

› odpovědný za koordinaci/realizaci projektu

› uzavírá smlouvu za projekt s ŘO

› zajišťuje, že výdaje předložené PP byly ověřeny kontrolory

› předkládá žádosti o platbu na ŘO 

› proplácí finance/podíly ostatním partnerům

- Partnerství min. partneři ze 3 států

- Průměrná velikost partnerství - 5 – 15 partnerů

- Měkké projekty zaměřené na výměnu zkušeností a budování kapacit

- Nejde o výzkumné ani investiční programy

- Oficiálním jazykem programů angličtina 

- Trvání projektu v průměru 3 roky

- Zpětné proplácení



Hlavní výstupy projektů

Proces získávání / posilování institucionální znalosti v 

nadnárodní spolupráce prostřednictvím společného 

pracovního prostředí zaměřena na praktická

řešení, přenos know-how, budování kapacit, výměna 

zkušeností, peer-reviews, nebo jakýkoli jiný typ procesu 

učení

Semináře, školení 
• Definují společné problémy / výzvy.

• jasné střednědobé a dlouhodobé cíle a priority, 

které odráží také společnou vizi v konkrétní 

oblasti.

• zapojení příslušných zainteresovaných stran s 

cílem zajistit udržitelnost a implementaci.

akční plán

• rozpis konkrétních opatření zaměřených na 

dosahování strategických cílů a záměrů. .

• sled kroků, které je třeba přijmout, činnosti, 

které musí být provedeny, časový rámec, 

fin.zdroje, odpovědnost

Strategie/akční plán

• Prostředky k dosažení určitého 

úkolu, které společně rozvíjet na 

nadnárodní úrovni a prokazuje 

inovativní charakter.

• technické objekty, ale i nehmotné

(metody, koncepty nebo služby) 

např. databáze, analytický nástroj, 

softwarové nástroje, nástroj pro 

informační a komunikační 

technologie, monitorovací nástroj 

apod. 

• navržen pro konečné uživatele

Nástroje

Praktická realizace nově vyvinutých řešení (např. služby, nástroje, metody nebo 

přístupy, a to i investice) mají experimentální povahu, jejímž cílem je testování, 

hodnocení a/nebo demonstrace proveditelnosti a účinnost systému. Jsou omezeny 

rozsahem (plocha, délka, měřítko) a bezprecedentní ve srovnatelné prostředí. 

Pilotní aktivity/investice



Možní žadatelé

Způsobilé subjekty

- Veřejné orgány (obce, města, kraje, ministerstva)

- Veřejnoprávní subjekty (veřejné VŠ, regionální rozvojové agentury, veřejné 

výzkumné instituce…..)

- Soukromé subjekty

Hlavní cílovou skupinou všech programů jsou subjekty, které mají kapacitu ovlivnit 

směřování v oblasti, kterou program/projekt řeší 

Červený text = ještě není rozhodnuto

!



Finance

Spolufinancování

- 80% z ERDF pro všechny příjemce 

- Platby v programech jsou propláceny ex-post

- Průměrná výše rozpočtu pro jednoho partnera je 100 – 300 tis. EUR 

- Výše rozpočtu projektu 1 mil. – 5 mil. EUR

Červený text = ještě není rozhodnuto



Způsobilé výdaje

6 rozpočtových kategorií:

1. Náklady na zaměstnance

2. Kancelářské a administrativní výdaje

3. Náklady na cestování a ubytování

4. Náklady na externí odborné poradenství a služby

5. Výdaje na vybavení

6. Výdaje na infrastrukturu a práce (pouze Interreg Danube a Interreg Central Europe)



Interreg Central Europe

Předložení programu EK ke schválení  leden/únor 2021

Schválení programu EK červenec 2021

První výzva červenec 2021

Interreg Europe

Předložení programu EK ke schválení červenec 2021

Schválení programu EK prosinec 2021

První výzva začátek 2022

Interreg Danube

Předložení programu EK ke schválení září 2021

Schválení programu EK říjen 2021

První výzva říjen 2021

Harmonogram ???



Další informace

http://www.interreg-danube.eu/

http://www.interregeurope.eu/

http://www.espon.eu

http://www.interreg-danube.eu/
http://www.interreg-central.eu/
http://www.interregeurope.eu/
http://www.espon.eu/


Další informace

http://www.dotaceeu.cz/c

s/Fondy-EU/2014-

2020/Operacni-programy

http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy


Kontakty

CENTRAL EUROPE

Stella Horváthová

Ministerstvo pro místní rozvoj

Odbor evropské územní 

spolupráce

Letenská 3

110 15 Praha 

Tel: 224 862 213

Email: horste@mmr.cz

nadnarodni@mmr.cz

DANUBE

Tereza Tkadlečková

Ministerstvo pro místní rozvoj

Odbor Evropské územní 

spolupráce

Letenská 3

110 15 Praha

tel: +420 224 862 260

e-mail: tkater@mmr.cz

nadnarodni@mmr.cz

INTERREG EUROPE

Alice Štollová Kovandová

Pavel Lukeš

Ministerstvo pro místní rozvoj

Odbor evropské územní 

spolupráce

Letenská 3

110 15 Praha 

Tel: 224 862 254, 224 862 331

Email: alice.stollova@mmr.cz

Pavel.lukes@mmr.cz

meziregionalni@mmr.cz

mailto:horste@mmr.cz
mailto:nadnarodni@mmr.cz
mailto:tkater@mmr.cz
mailto:nadnarodni@mmr.cz
mailto:alice.stollova@mmr.cz
mailto:Pavel.lukes@mmr.cz
mailto:meziregionalni@mmr.cz


Děkuji za pozornost!

Pavel Lukeš

Odbor evropské územní spolupráce

Ministerstvo pro místní rozvoj

E-mail: pavel.lukes@mmr.cz

Telefon: 224 862 331

www.dotaceEU.cz

mailto:pavel.lukes@mmr.cz
http://www.dotaceeu.cz/

