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Rozšíření území programu 



Rozpočet (ERDF) 

INTERREG IVC 

2007-2013            321 mil. 
Technická asistence         19 mil. 

Rozpočet na projekty         302 mil. 

 

INTERREG EUROPE 

2014 -2020            359 mil.  
Technická asistence         21,6 mil. 

Rozpočet na projekty         322,1mil. 

Rozpočet na platformy       15,3 mil 



Projekty meziregionální spolupráce 

 - měkké projekty - výměna a přenos dobré praxe mezi příjemci (vše v anglickém 

jazyce) 

 - průměrná výše rozpočtu projektu od 0,5mil. do 4mil. EUR 

  

 Cíle:   

 - využití/zapracování získaných zkušeností do regionálních politik a opatření 

 - v případě neúčasti v projektu ŘO/ZS operačních programu nutno mít od něj alespoň 

písemnou podporu projektu  

 - povinnost vypracovat akční plán 

 - 2 fáze projektu (povinné) 

 - projektu se musí účastnit partneři alespoň ze 3 států 

 - možnost realizovat pilotní aktivity (2. fáze) 

 - nutnost ustavit „stakeholder group“ 

Akční plán: popis opatření, která 

budou zapracována, jejich časový 

harmonogram, dílčí kroky, odpovědní 

aktéři, náklady (pokud nějaké budou) a 

zdroje financování pro následné využití 

získaných poznatků. 

Stakeholder group: zástupci 

subjektů, které jsou pro dané téma, 

relevantní, aby výstupy projektu měly v 

daném regionu co možná největší 

dopad na regionální politiku. Bude 

sloužit také k tomu, aby výstupy 

projektu byly, co nejvíce využity v praxi. 

Spolufinancování:  

 
85% pro veřejné/veřejnoprávní příjemce 

75% pro neziskové soukromé příjemce 



Příklady aktivit a příjemců 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

   

  

 
Projektové aktivity (příklady): 

 

 - studie a analýzy 

 - studijní návštěvy u partnerů 

 - meziregionální semináře a konference zaměřené na výměnu zkušeností 

 - vypracování akčního plánu 

 - komunikace a publicita o dosažených výsledcích 

 - monitorování a analýza naplnění akčního plánu 

 - pilotní aktivity (pouze vybrané projekty) 

 

 
 

Příjemci: 

 

- Národní, regionální nebo místní orgány 

- Ostatní instituce, které mají veřejnoprávní charakter (příklady)  

 - veřejné vysoké školy  

 - regionální rozvojové agentury 

 - agentury na podporu podnikání 

 - veřejné výzkumné/vědecké instituce  

 - NOVĚ – neziskové soukromé subjekty 

 



Priority programu 

INTERREG EUROPE 
 
1. Výzkum, technologický rozvoj a inovace (22,5%) 

Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacity 

Podpora inovativních řetězců „inteligentní specializace“ a inovačních příležitostí 

 

2. Zlepšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků (22,5%) 

Podpora MSP v růstu, rozvoji a aktivitě na poli inovací 

  
3. Nízkouhlíkové hospodářství (22,5%) 

Posun k nízkouhlíkovému hospodářství 

 
4. Životní prostředí a efektivní využívání zdrojů (22,5%) 

Zachování, ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví 

Efektivní využívání zdrojů, ekologický růst a inovace, řízení dopadů na životní prostředí 

 
5. Technická asistence (6%) 

 



Podporované aktivity 

Prioritní osa 1: 

Výzkum, technologický rozvoj a inovace 
Specifický cíl 1.1: 

Zlepšit realizaci politik a programů regionálního rozvoje v oblasti výzkumné a inovační infrastruktury a 

kapacit. 

Specifický cíl 1.2: 
Zlepšit realizaci politik a programů regionálního rozvoje, které v regionálních inovačních řetězcích 
„inteligentní specializace“ a inovačních příležitostí podporují aktéry v zavádění inovací. 

Prioritní osa 2: 

Konkurenceschopnost malých a středních podniků 

Specifický cíl 2.1: 

Zlepšit realizaci politik a programů regionálního rozvoje, které podporují MSP ve všech fázích jejich 

životního cyklu, aby se rozvíjely, rostly a byly aktivní na poli inovací. 



Podporované aktivity 

Prioritní osa 4:  

Životní prostředí a efektivní využívání zdrojů 
Specifický cíl 4.1: 

Zlepšit realizaci politik a programů regionálního rozvoje v oblasti ochrany a rozvoje přírodního a 

kulturního dědictví. 

Specifický cíl 4.2: 
Zlepšit realizaci politik a programů regionálního rozvoje zaměřených na zvýšení efektivity využívání 
zdrojů, ekologický růst, ekologické inovace a řízení dopadů na životní prostředí. 

Prioritní osa 3:  

Nízkouhlíkové hospodářství 
Specifický cíl 3.1: 

Zlepšit realizaci politik a programů regionálního rozvoje, které se zabývají přechodem na nízkouhlíkové 

hospodářství. 



Harmonogram 

 

 

Probíhá schvalování programu na národních úrovních všech států – od červena 2014 

 

Předložení programu ke schválení Evropské komisi – listopad 2014 

 

Schválení programu Evropskou komisí – až 6 měsíců od jeho předložení  

      = 1. čtvrtletí 2015 

 

Příprava ostatních dokumentů programu – do konce roku 2014 

(balíček pro žadatele/příjemce, programový manuál, komunikační strategie, kontrola 

projektů…) 

 

Vyhlášení první výzvy – 1. čtvrtletí 2015  



Děkuji za pozornost! 

 

Pavel Lukeš 

Odbor evropské územní spolupráce 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

E-mail: pavel.lukes@mmr.cz 

www.strukturalni-fondy.cz  

www.interreg4c.eu 
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