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PROGRAM V KOSTCE I.
 ČR zapojena v Interreg CENTRAL EUROPE už v progr. období 2007-2013 a 2014-2020
 V období 2021+ má program pokračovat v 9 členských státech EU>>>
Rakousko, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovenská republika,
Slovinsko, již.+vých. část Německa a sev. část Itálie, Chorvatsko

 nadnárodní zaměření a nadnárodní partnerství
(s principem vedoucího partnera)



NN zaměření (problémů, výzev, potřeb území), přidané hodnoty (projekt se věnuje výzvám a
potřebám, které nemohou být řešeny čistě jen s pomocí přístupů na místní/národní úrovni), využitelnost
řešení (ve více regionech CE)

 Projekty: s inovačním potenciálem, pro účinné šíření znalostí,
budování a zvětšení či zkvalitňování kapacit
 Typy příjemců: veřejné a soukromé subjekty, ESÚS, mezinárodní organizace
 konkrétní výsledky a výstupy měkkého typu (strategie, akční plány, metody a nástroje, ..)

 podporuje měkké tj. neinvestiční aktivity + pilotní akce vč. pilotních investic
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PROGRAM V KOSTCE II.


Řídící orgán – Magistrát města Vídně



4 priority



Odhadovaný počet projektů >100



Dosavadní průměrný rozpočet projektu → 2,8 mil. EUR



Dosavadní průměrný počet PP na projekt → 11



Míra spolufinancování → až do výše 80% způsobilých výdajů



Typy výzev – většinou standardní, ale také tematicky zeštíhlené, kapitalizační,
experimentálního typu apod.
Odhad počtu výzev: 4-5 celkem




1. výzva: podmínky ohlášeny v červnu
zadávání do elektronického systému na podzim
otevřena pro všechny priority a specifické cíle !!!
předpoklad rozdělení 30 – 35% ze zdrojů programu
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PŘÍKLAD PROJEKTU Z OBDOBÍ 2014-2020
PRIORITA ´PŘÍRODNÍ A KULTURNÍ ZDROJE´
AMIIGA, Trvání 09/2016 – 10/2019, Rozpočet 2,9 mil. EUR
 Zlepšení kvality povrchové vody
 Zvýšení kapacity veřejných orgánů při rozhodování v oblasti povrchových vod s důrazem
na oblast brownfieldů

 Příprava řešení pro oblast znečištěných povrchových vod, lepší monitoring zdrojů
znečištění + návrh opatření
 Využití inovativních biomateriálů pro rozklad/odbourávání nebezpečných látek
 Partneři → HR: Univerzita Zahřeb/Fakulta stav.inženýrství, Zásobování vodou; CZ: Město
Nový Bydžov, TU Liberec; PL: Město Jaworzno, Ústav pro těžbu; SI: Ústav pro
geol.výzkum, Vodárny a kanalizace Ljubljana; DE: Město Stuttgart; IT: Město Parma,
Region Lombardie, Polytech.univerzita Miláno
 7 pilotních aktivit: v ČR v N. Bydžově (zóna býv.Kovoplast-u) → odběr vzorků, laboratorní
testování znečištění chlorovaným uhlovodíkem, monitorování tras podz. vod, odzkoušení
technol.postupu - úprav podz. vod biologicky šetrnou metodou


https://hradec.rozhlas.cz/kovoplast-a-ekozatez-novy-bydzov-usiluje-o-vycistenipodzemnich-vod-stat-bude-6124214
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PŘÍKLAD PROJEKTU Z OBDOBÍ 2014-2020
PRIORITA ´NÍZKOUHLÍKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ´
EfficienCE, Trvání 04/2019 – 03/2022, Rozpočet 2,4 mil. EUR
Partneři: Stadt Leipzig (vedoucí partner), Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH, Plzeňské městské
dopravní podniky + 9 partnerů z Polska, Rakouska, Slovinska, Maďarska, Itálie
Název a cíl projektu: Energetická účinnost v infrastruktuře veřejné dopravy


Zvýšení energetické účinnosti (EE) a dosažení výraznějšího podílu využití obnovitelných
zdrojů (RE) v infrastruktuře veřejné dopravy (PT); snaha o plnění EU Renewable Energy
Directive (nárůst ze současných 6,3 % RE v dopravě regionu střední Evropy na 10% do r. 2020)

Výstupy:


Strategie a inovativní přístupy pro plánování, financování a využití EE v PT, včetně nových
metod databázového plánování (např. katastr PT v Leipzig, koncept integrace RE do
infrastruktury nabíjecích stanic e-busů v Bergamo);



Pilotní akce: zavádění nových energii šetřících technologií např. integrace RE do metro stanic
(Wien) & trolejbusových dep (Gdynia), úprava podružné stanice na multifunkční (Maribor),
nové technologie ukládání rezervní energie (Plzeň).
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PŘÍKLADY PROJEKTU Z OBDOBÍ 2014-2020
PRIORITA ´INOVACE´
I-CON, Trvání 06/2016 – 05/2019, Rozpočet 2,2 mil. EUR
•
•
•
•
•
•



Zvýšení inovační kapacity v odlehlých oblastech, které se
potýkají s poklesem pracovních příležitostí v tradičních
odvětvích v důsledku strukturálních změn



Zlepšit podnikatelské schopnosti a dovednosti v odlehlých
oblastech prostřednictvím inovačního potenciálu potravinářského •
průmyslu.
•



Napomoci místním SME vstoupit na větší trh – lepší podmínky pro •
podnikání - pozitivní dopady na zaměstnanost a braindrain

Technologický park
Hospodářská komora
Svaz řemesel a SME
Reg. inovační agentura
Univerzita
Nezisková organizace
R&D
Asociace průmyslu
Obchodní agentura –
klastr
a další

Výstupy:
•

Společné nadnárodní potravinářské mentor schéma - program pro malé a střední podniky
souvisejících s potravinami, udržitelný obchodní model pro několik odvětví

•

Regionální workshopy – výměna znalostí

•

CROWD DESIGN PLATFORM zaměřují na potravinářský design obalů a branding

TAKING COOPERATION FORWARD

7

PŘÍJEMCI A PARTNERSTVÍ
 Veřejné instituce
→ veřejné orgány a jejich příspěvkové organizace, veřejnoprávní. LP běžně.
 Soukromé instituce

→

soukromé subjekty s právní subjektivitou. Mohou být LP, po kontrole finanč.kapacity.
Nemusí zajistit bankovní záruku, když je programem odsouhlaseno.
 Evropské sdružení územní spolupráce
→ způsobilé jako jediný příjemce za podmínky, že splňuje minimální požadavky na
nadnárodnost stanovené programem. Může se účastnit také jako standardní partner.
 mezinárodní organizace
→ způsobilá jako projektový partner. Účastní se za přísnějších podmínek.
 Partneři mimo území CE (zdůvodnění, kontrakt s členským státem)
PARTNERSTVÍ – požadavky
Nejméně 3 financující partneři (= minimálně 1LP + 2 PP)
z nejméně 3 států, přičemž alespoň dva partneři sídlí v regionech programovém území
Programové území:

Rakousko (celá země), Česká republika (celá země), Německo (spolkové země Bádensko-Württembersko, Bavorsko,
Berlín, Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Dolní Sasko - region Brunšvicko), Maďarsko
(celá země), Itálie (Emilia-Romagna, Furlandsko-Julské Benátsko, Ligurie, Lombardie, Piemont, autonomní provincie
Bolzano, autonomní provincie Trento, Valle d'Aosta a Benátsko), Polsko (celá země), Slovensko (celá země), Slovinsko
(celá země) a Chorvatsko (celá země)
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VYHLEDÁVÁNÍ PARTNERŮ I.
•

Pořadí nejčastějších způsobů vyhledávání kontaktů 2014-2020 –> podle výsledků průzkumů:
 SÍTĚ
- osobní kontakty
- institucionální vazby
=> zapojení do diskusních skupin a členství (sociální sítě FB/Linkedin, v asociacích,
sdruženích, platformách, pracovních skupinách)
 KOMUNITA programu
=> např. v období 2014-2020 v podobě vyplňování údajů v ´Project idea database´, pak
tzv.´Interreg Central Community´ (nyní téměř neaktivní; registrace byla dostupná na
webové stránce programu, technicky řešeno formou databáz s možností zveřejňování
´project ideas´ při výzvách)

 AKCE
=> události s využitím osobních setkání
(workshopy, výroční akce, semináře,
tematické akce)
TAKING COOPERATION FORWARD
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VYHLEDÁVÁNÍ PARTNERŮ II.
•

Metody vyhledávání kontaktů –> tipy od příjemců :



Vlastní síť partnerů (společně účastni i v jiných programech, např. Horizon 2020)
Doporučení od stávajících kontaktů
Hledání relevantních partnerů na internetu dle klíčových slov
Databáze schválených projektů: sekce PROJECTS na webové stránce programu
–> obsahuje kontakty na příjemce na WEBSITES jednotlivých projektů
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VYHLEDÁVÁNÍ PARTNERŮ III.
 Linkedin komunita
 Partner dialogue & partner search taking transnational cooperation forward in
central Europe | Groups | LinkedIn

TAKING COOPERATION FORWARD
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VYHLEDÁVÁNÍ PARTNERŮ IV.
Vyhledávání kontaktů –> představa na období 2021-2027:
 NOVĚ od poloviny června 2021 by měla být v provozu b2match platforma>>>
•

 stálé prostředí pro potřeby permanentně aktivní komunity
 registrovaní uživatelé zde budou moci sdílet své projektové náměty, požadavky na
partnerství, atd.
 omezený počet účastníků (cca 2ooo), dle aktivity
 registrace zdarma, ale vzhledem k omezenému počtu účastníků budou dlouhodobě
neaktivní členové vyloučeni
 umožní nadále udržování sítě Linkedin, včetně správy veřejné skupiny určené pro
vyhledávání partnerů; tato by případně mohla být přes gateway spojena s platformou
b2match
Průvodní AKCE
=> prozatím hybridní tj. s osobní účastí omezeného počtu osob v kombinaci s online
přenosem a připojením dalších účastníků (např. nadnárodní event k před-ohlášení
1.výzvy)
Národní kontaktní místa – spolupracují navzájem tj., někdy i pomoc při hledání partnerů
TAKING COOPERATION FORWARD
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2014-2020: ALOKACE
Priority nadnárodní spolupráce v oblasti
1:
2:
3:
4:

Inovace
Nízkouhlíková ekonomika
Přírodní a kulturní zdroje
Doprava

Alokace na projekty
≈ 231,7 mil. EUR ERDF
(podle priorit – CP po revizi
zahrnuje změny alokací)

Doprava

Inovace

29→27,7
mil. EUR
ERDF

69→75,9
mil. EUR
ERDF

Přír.+kultu
rní zdroje

Nízkouhl.
ekonom.

88→85,4
mil.
…
Výzva

44→42,7
mil.…

Výzva*

Schválených projektů
celkem/ z toho
projektů s účastí ČR

1.) 2015/2016

35/23

35

69,2

5,1

2.) 2016/2017

50/33

49

89,7

8,0

3.) 2018/2019

44/21

25

76,5

4,1

4.) 2019/2020

9/5

5

8,7

0,5

Celkem

138/82

114

>240 (přezávazkování)

17,7

Partnerů Ve výzvách přiděleno partnerům Z toho pro ČR
z ČR
(mil. EUR ERDF)
(mil. EUR ERDF)
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PŘÍPRAVA 2021-2027: POSTUP II.
shrnutí směřování IP v dokumentu
„Syntetický dokument společných výzev a
potřeb programového území“
IP v_3
1. polovina února 2021

Neformální
předložení návrhu
IP EC

prosinec 2020 – leden 2021

Dokončování návrhu IP CE
2021-2027


IP v_3.1 je uzavřena, do další verze
zbývá doplnit především:



Rozpočet programu



Cíle ukazatelů ( výkonnostní rámec)
a metodika

2. polovina února 2021

TAKING COOPERATION FORWARD
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PŘÍPRAVA 2021-2027: POSTUP III.

15.-16. března 2021

pokračuje příprava IP

Zpětná vazba EC k návrhu IP

11. jednání WG CE21+
25.-26. březen 2021

(rozpočet, výkonnostní rámec,
Až po zohlednění EC reakce, …)

TAKING COOPERATION FORWARD
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PŘÍPRAVA 2021-2027: POSTUP IV.

duben 2021

Formální odevzdání IP EC
Před-ohlášení 1.výzvy

konečná verze v_5 IP CENTRAL
EUROPE 2021-2027

červen 2021

1. Výzva
(4-6 týdnů)

Září/říjen 2021

Uzavření 1.výzvy

(listopad/prosinec ‘21)
TAKING COOPERATION FORWARD
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PŘÍPRAVA 2021-2027: STRATEGIE PROGRAMU
Interreg CE Program 2021-2027
/verze v_5/

P1 – Spolupracovat
na inteligentnější
střední Evropě
SC 1.1 – Posílení
inovačních kapacit
SC 1.2 – Rozvoj
dovedností pro
inteligentní
specializaci,
průmyslovou
transformaci
a podnikání

P2 – Spolupracovat na
ekologičtější střední
Evropě
SC 2.1 – Podpora
energetické transformace
ke klimaticky neutrální SE
SC 2.2 – Zvětšování
odolnosti vůči rizikům
spojeným s klimatickými
změnami
SC 2.3 – Podpora přechodu
na oběhové hospodářství
SC 2.4 – Ochrana životního
prostředí
SC 2.5 – Ekologizace
městské mobility

P3 – Spolupracovat na
lépe propojené
střední Evropě

P4 – Zlepšení správy
pro spolupráci ve
střední Evropě

SC 3.1 – Zlepšení
dopravních spojení
venkovních a
okrajových regionů

SC 4.1 – Posílení
správy pro
integrovaný územní
rozvoj

Přehled neúplného výčtu aktivit
jednotlivých SC je v IP CENTRAL
EUROPE a také v jeho netechnickém
shrnutí!!!
TAKING COOPERATION FORWARD

17

PŘÍPRAVA 2021-2027: ROZDĚLENÍ ALOKACÍ
 Zdroje programu (tbc) => 222 mil. EUR ERDF (z celkových 278 mil. EUR rozpočtu)
ze zdrojů 206 mil. EUR ERDF pro projekty
1.
2.
3.
4.
•

Cooperating for a smarter central Europe
Cooperating for a greener central Europe
Cooperating for a better connected central Europe
Improving governance for cooperation in central Europe

30%
50%
10%
10%

Dotované jsou tradičně způsobilé výdaje:

Mzdy, Administrativní (režijní) výdaje, Cestovní výdaje, Vybavení, Externí služby,
Infrastruktura a práce
•
•

V ČR bude certifikovat výdaje Centrum pro regionální rozvoj ČR, bezplatně
Reportovací období obvykle pololetní, se zpětným proplácením výdajů

TAKING COOPERATION FORWARD
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1.VÝZVA 2021-2027: RÁMEC
Záměr> Podpořit velký počet kvalitních projektů
o

o

otevřena všem prioritám (u P4 potřeba hlubšího prozkoumání),
projektům

pouze flexibilním

uspořádána jednokolově (Dvoukolový postup by se případně mohl použít na budoucí
výzvu)

o

Trvání: 4 až 6 týdnů

o

Požadavky na partnerství: Definitivně budou potvrzeny při vyhlášeni předvýzvy!!!
o Nadnárodnost partnerství> nejméně tři finanční partneři ze tří zemí, z nichž
nejméně dva se nacházejí v regionech programového území Interreg CE 2021-2027

o LP> budou moci být také soukromé instituce, ale nadále bude diskutována
povinnost soukromých LP poskytovat bankovní záruku (+ upřesní se podmínky
ověření finanč. zdraví/kapacity).
o Partneři se sídlem mimo EU se mohou účastnit jako pozorovatelé ale nemohou
získat ERDF
TAKING COOPERATION FORWARD
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WEB PROGRAMU I.
•

Hlavní menu = PROGRAMME + PROJECTS + STORIES

•

PUBLICATIONS: Newsletters, Cooperation maps,
cooperation leaflet, calendar, factsheets
(Outputs+Pilots), zkušenosti ze 4.experimentální
výzvy

TAKING COOPERATION FORWARD
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WEB PROGRAMU II.
•

Hlavní menu = PROGRAMME + PROJECTS + STORIES

Newsletters and Publication
•
•

OUTPUT LIBRARY = dokumenty, výstupy zpracované v projektech
Přehled projektů z výzev se stručným popisem v ´LIST OF OPERATIONS´ (seznam
projektů vygenerován z databáze KEEP, zpracovatelem je Interact)

•
•

WEBSITES => Vstup na webové stránky projektů, jsou seřazeny podle priorit
STORIES -> zveřejněny každý týden zajímavosti k 1 ze schválených projektů
TAKING COOPERATION FORWARD
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WEB PROGRAMU III.
•

Horní lišta:
NEWS, EVENTS, DOCUMENTS, NATIONAL INFORMATION
 EVENTS: plánované akce, ale také PAST EVENTS – prezentace z předešlých akcí
pro žadatele výzev
 DOCUMENTS: programový dokument, Aplikační manuál - pro žadatele,
Implementační manuál – pro příjemce
 NATIONAL INFORMATION – link na národní webové stránky
 YOUTUBE videa → výukové (např. eMS vkládání údajů), upoutávky

•

Dolní lišta

 CONTACTS → členové Monitorovacího výboru, Kontaktní místa
 JOBS & TENDERS → výběrová řízení, např. na hodnotitele kvality projektů
Kampaň >>> www.interreg-central.eu/cooperationiscentral
TAKING COOPERATION FORWARD
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SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Story blog na webstránce
programu
Linkedin
Projekty –
novinky
o pořádání
akcí,
Partner
search

Facebook
příspěvky
- důležité
momenty
realizace
projektů

Instagram
Plánování akcí

Twitter

Příspěvky o projektech – zajímavosti z
realizace
TAKING COOPERATION FORWARD
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PŘÍPRAVA 2021-2027:
ZJEDNODUŠENÉ METODY VYKAZOVÁNÍ (SCO) I.
V návrzích zohledněno:
 Výstupy z průzkumů - dotazování příjemců na SCO
 názory kontrolorů členských států
 Výměna poznatků s jinými Interreg programy
 Zkušenost MA/JS v současném a předešlém období
Přípravné výdaje
 Ponechání paušálu
 Aktualizovat metodiku používanou v 2014-2020
Výdaje pro ukončování projektu

Pozitivně vnímány, o uplatnění je zájem; příprava metodiky pokračuje i ve
spolupráci s Interact-em
JEDNOTKOVÉ VÝDAJE
Jednání & akce  jednotkové výdaje na účastníka (podle místa jednání)
 příprava metodiky pokračuje i ve spolupráci s Interact-em, zatím otevřena
 65,8 % respondentů se zajímalo o tuto možnost
Školení/semináře  jednotkové výdaje na účastníka
 Prozkoumává se možnost jak stanovit jednotkový výdaj na školení
TAKING COOPERATION FORWARD
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PŘÍPRAVA 2021-2027:
SCO II.
JEDNOTNÉ SAZBY

Mzdové výdaje  Ponechat 20 % (z ostatních přímých nákladů) jednotnou sazbu
na úrovni PP

Administrativní výdaje 

Ponechat 15 % (z mezd) jednotnou sazbu a
neumožnit žádnou jinou alternativu

Cestovní výdaje a ubytování




Využít až 15 % jednotnou sazbu (z mezd) a a neumožnit žádnou jinou
alternativu
!!! -> toto zatím nebylo všemi státy akceptováno
(Některé státy upřednostňují % sazbu na národní úrovni a uplatnění
skutečných výdajů)
ANEBO

Další výdaje - vyjma mzdových




Nabídnout 40 % sazbu (z mezd) na úrovni PP
Více než ½ respondentů by tuto možnost měla zájem využít
TAKING COOPERATION FORWARD
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PŘÍPRAVA 2021-2027:
SCO III.

Skutečné výdaje

–> program se přiklání k řešení, kdy je nabídnuta pouze jedna
možnost nárokování mzdových výdajů, protože mnoho možností je matoucích a riziko je vyšší

Pevná % sazba úvazku / měsíc
(vč. 100 % t.j. plný úvazek)
Důvody pro výběr pevné % sazby / měsíc
 Výsledky průzkumu

…

…

20 % paušál
metoda 1.720 hodin
pevně stanovené %




Bezproblémová zkušenost 2014-2020 s touto metodou
Metoda doporučena Interact-em a zřejmě bude upřednostněna i mnoha
jinými Interreg programy

TAKING COOPERATION FORWARD
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KONTAKTY
Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor evropské územní spolupráce
Letenská 3, Praha
nadnarodni@mmr.cz
www.dotaceEU.cz / Programové období 2014-2020 / Programy
/ Programové období 2021-2027 / Programy
@Interreg_CZ
+420 731 628 385
www.interreg-central.eu
info@interreg-central.eu
facebook.com/InterregCE
twitter.com/InterregCE
Linkedin.com/in/interregce
youtube.com/interregcentraleurope
#cooperationiscentral
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