Programy Interreg Central
Europe a Interreg Danube
2021-2027
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Praha, květen 2022

Programy 2021-2027 - geografie

Řídící orgán:
Rozpočet:

magistrát města Vídně
224,6 mil. Eur

Řídící orgán:
Rozpočet:

ministerstvo financí Maďarska
213,1 mil. Eur

Programy 2021-2027 - zaměření
Podporují spolupráci mezi zahraničními partnery, které řeší společné výzvy v
nadnárodním prostoru programu.
Jedná se primárně o měkké projekty s omezenou mírou investic.
Nejde o výzkumné ani investiční programy.
Mezi hlavní výstupy projektů patří:
1) Spolupráce mezi subjekty

2) Strategie a akční plány
3) Pilotní aktivity
4) Řešení (postupy, nástroje, služby)

Programy 2021-2027 – zaměření
Interreg Danube
1-A Smarter Danube
Region

2-A Greener a Low Carbon Danube
Region

3-A More social a Inclusive Danube
Region

4-A Better Cooperation
Governance

•

•
•

•

•

•

rozvoj a posilování
výzkumných a inovačních
kapacit a zavádění
vyspělých technologií
rozvoj dovedností pro
smart specializaci,
průmyslovou transformaci
a podnikání

Rozvoj výzkumné infrastruktury
podle poptávky, uplatnění
výsledků výzkumu a vývoje na
trhu, spolupráce mezi
výzkumnými, veřejnými a
soukromými subjekty; zelené
dopravní technologie a sítě,
řešení e-mobility; pokročilé
technologie ve vztahu k smart
infrastruktuře ve městech

Rozvoj platforem umožňující
rozvoj a transfer znalostí,
spolupráce při rozvoji strategií
pro inteligentní specializaci,
rozvoj dovedností pro průmysl
4.0; výměnu zkušeností s
implementací strategií smart
specializace

40 mil. Eur

•
•

podpora obnovitelné energie
podpora přizpůsobení se změně klimatu a
prevence rizik katastrof, odolnost
zohledňující ekosystémový přístup
podpora lepší dostupnosti vody a udržitelné
vodní hospodářství
posílení biologické rozmanitosti zelené
infrastruktury v městském prostředí a
snížení znečištění
Redukce emisí v dopravě, rozvoj alternativních a
inovativních dopravních systémů, pobídky pro
využívání obnovitelných zdrojů a výroby elektřiny
bez emisí
Předpovědi a monitoring dopadů klim.změn,
strategie proti povodním a suchu, spolupráce
orgánů zodpovědných za řízení a řešení rizik
Rozvoj společných modelů monitoringu znečištění
vod a obnovu kvality vody, řízení záplavových
oblastí, udržitelné využívání vody
Rozvoj zelené infrastruktury pro rozvoj ekokoridorů, strategie pro revitalizaci vodních toků a
živočichů, výměna zkušeností s nakládánís půdou

75 mil. Eur

•

•

zvyšování účinnosti a začlenění trhů
práce a přístupu k vysoce kvalitnímu
zaměstnání prostřednictvím rozvoje
sociální infrastruktury a podpory
sociální ekonomiky
zlepšení přístupu ke kvalitním
službám, vzdělávání a formám
celoživotního vzdělávání
prostřednictvím rozvoje infrastruktury
včetně podpory dálkového a online
vzdělávání a odborné přípravy
posílení úlohy kultury a cestovního
ruchu v hospodářském rozvoji,
sociálním začleňování a sociálních
inovacích

posílení institucionální kapacity
veřejných orgánů a stakeholderů k
realizaci makroregionálních
strategií a strategií pro přímořské
oblasti a dalších územních
strategií
Podpora řízení makrostrategie,
posílení role veřejnosti v
rozhodovacích procesech – budování
institucionálních kapacit, integrované
nástroje pro specifické území
(venkovské/odlehlé území; města),
řešení sociálních výzev (stárnutí,
vylidňování území, odliv mozků)

Integrace znevýhodněných skupin
obyvatelstva, řešení odlivu vzdělaných lidí z
regionů, atypické formy zaměstnání, podpora
aktivního stárnutí
Rozvoj vzdělávacích modelů, materiálů a
alternativního vzdělávaní pro znevýhodněné
studenty; podpora odborného vzdělávání,
podpora elektronických řešení vzdělávání
Tvorba společných tematických iniciativ,
valorizace kulturního dědictví, udržitelný
turismus – komunitní cestovní ruch

55 mil. Eur

43 mil. Eur

Programy 2021-2027 – zaměření
Interreg Central Europe
Interreg CE Program 2021-2027

P1 – „SMARTER“

SC 1.1 – Posílení
inovačních kapacit
SC 1.2 – Posílení
dovedností pro
inteligentní
specializaci,
průmyslovou
transformaci
a podnikání

P2 – „GREENER“

SC 2.1 – Podpora
energetické transformace
ke klimaticky neutrální SE
SC 2.2 – Zvětšování
odolnosti vůči rizikům
spojeným s klimatickými
změnami
SC 2.3 – Pokračování
v přechodu na oběhové
hospodářství
SC 2.4 – Ochrana
životního prostředí

P3 – „BETTER
CONNECTED“

P4 – „IMPROVED
GOVERNANCE“

SC 3.1 – Zlepšení
dopravních spojení
venkovních a
okrajových regionů

SC 4.1 – Posílení
správy pro
integrovaný územní
rozvoj

SC 2.5 – Ekologizace
městské mobility

62 mil. Eur

104 mil. Eur

21 mil. Eur

21 mil. Eur

Programy 2021-2027 – příjemci
Způsobilý žadatelé/příjemci
Veřejné a veřejnoprávní subjekty
Soukromé neziskové subjekty

Soukromé ziskové subjekty (podniky)
Mezinárodní organizace

Vedoucím partnerem nemůže být soukromý ziskový subjekt a mezinárodní organizace

Programy 2021-2027 – financování
80% - z rozpočtu programu (EFRR) Interreg Central Europe a Interreg Danube – vypláceno ex-post
20% - z vlastních zdrojů příjemce
Dotace ze státního rozpočtu (SR) pro níže definované subjekty (základní parametry)

OSS a PO OSS – nebude dotace ze SR vyplácena ze kapitoly MMR, ale je třeba žádat z vlastní kapitoly OSS

O dotaci ze SR mohou žádat pouze CZ příjemci ve schválených projektech nejdříve po podpisu subsidy contract/partnership agreement. Vyplácena
ex-post.
Pravidla spolufinancování od ministerstva financí naleznete zde.

Programy 2021-2027 – financování

Kategorie výdajů
Přípravné výdaje
Osobní náklady

Způsobilé výdaje

Administrativní výdaje

Cestovné a ubytování
Externí služby a produkty
Vybavení
Infrastruktura a práce

Harmonogram
Interreg Central Europe

1. Výzva (předloženo 280 žádostí)

15.11. 2021 – 23.2. 2022

Začátek realizace prvních projektů

začátek roku 2023

2. Výzva

začátek roku 2023

Interreg Danube
1. Výzva

září 2022

Kde naleznete další informace?

Joint Secretariat
Interreg CENTRAL EUROPE Programme
www.interreg-central.eu
info@interreg-central.eu
+43 1 8908088-2403
facebook.com/InterregCE
twitter.com/InterregCE
Linkedin.com/in/interregce
Youtube.com/c/interregcentraleurope
Instagram.com/interregce

Kde naleznete další informace?

▪ www.dotaceEU.cz/eus/nadnarodni DANUBE
▪ www.interreg-danube.eu

@Interreg_Danube
@Interreg_CZ
Danube Transnational Programme

Děkuji za pozornost
Pavel Lukeš
Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor evropské územní spolupráce
Oddělení programů nadnárodní a meziregionální
spolupráce
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Pracoviště: Letenská
Tel: 224 862 331, 234 154 016

nadnarodni@mmr.cz
meziregionální@mmr.cz
www.dotaceEU.cz

