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EVROPSKÁ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE V ČR 
SE ROZŠÍŘILA O JEDEN PROGRAM
Interreg CENTRAL EUROPE, ESPON 2020, INTERACT III, INTERREG EUROPE, URBACT III 
a nově také Interreg DANUBE je šest programů Nadnárodní a Meziregionální spolupráce, 
do kterých spadá Česká republika.

EÚ
S

i Více na: www.dotaceEU.cz/programy2014-2020    nebo na e-mailu:    nadnarodni@mmr.cz a meziregionalni@mmr.cz

V programovém období 2014–2020 
bude v České republice možné čerpat  
z řady programů v rámci cíle Evropská 
územní spolupráce. V jarním čísle Oka 
NOKu jsme Vám představili jejich výčet 
včetně podporovaných oblastí. V tom-
to čísle blíže představujeme programy, 
které spadají do Nadnárodní a Mezire-
gionální spolupráce (viz infografika).

NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

DANUBE
V prosinci 2012 Evropská komise na-
vrhla vytvoření nového programu 
nadnárodní spolupráce pro obdo-
bí 2014–2020, jehož součástí se stala 
i Česká republika. Program DANUBE 
zahrnuje území 9 členských a 5 soused-
ních států EU. Cílem programu je řešení 
společných problémů a potřeb tohoto 
regionu v oblastech, kde se předpoklá-
dá, že nadnárodní spolupráce přispěje 
k dobrému výsledku. 

Aktuálně: Program spolupráce byl 
předložen Evropské komisi v polovi-
ně března, schválení se očekává v září 
2015. Na základě dohody Programo-
vacího výboru pro přípravu progra-
mu spolupráce Danube, bude 1. výzva 
v programu spolupráce Danube vy-

hlášena 23. září na Kick Off meetingu 
v Budapešti a možnost předložit návrh 
projektu v prvním kole 1. výzvy bude 
umožněna do 3. listopadu 2015. K dis-
pozici bude až 40 % celkového rozpoč-
tu programu (cca 80 mil. EUR z ERDF). 
Pro příjemce z ČR jsou aktivity ve schvá-
lených projektech spolufinancovány do 
výše 85 % (z ERDF). Již nyní funguje 
tzv. Project Idea Database, kde mohou 
potenciální partneři budoucí první vý-
zvy programu DANUBE publikovat své 
představy o projektu s cílem najít nové 
partnery pro jeho realizaci nebo sledo-
vat i všechny aktuální zveřejněné návr-
hy projektů.

Interreg CENTRAL EUROPE
Program spolupráce Interreg CENTRAL 
EUROPE navazuje na operační program 
Nadnárodní spolupráce Střední Evropa 
(tj. Central Europe) realizovaný v minu-
lém programovém období 2007–2013. 
V návaznosti na předchozí programové 
období se strategie programu zaměřu-
je na potřeby a potenciál spolupráce 
tohoto regionu na nadnárodní úrovni 
s cílem řešení společných problémů 
nadnárodního významu a to podporou 
aktivit neinvestičního typu. Program 
je zaměřen na čtyři tematické priority, 
které se týkají spolupráce v oblastech 

inovací s cílem zvýšit konkurenceschop-
nost, nízkouhlíkových strategií, přírod-
ních a kulturních zdrojů pro udržitel-
ný růst a dopravy s cílem zajistit lepší 
spojení ve střední Evropě. Do projektů 
se mohou zapojit subjekty z veřejného 
i soukromého sektoru. Pro příjemce 
z ČR jsou aktivity ve schválených pro-
jektech spolufinancovány do výše 85 % 
z Evropského fondu pro regionální roz-
voj (ERDF). 

Aktuálně: První kolo výzvy programu 
Interreg CENTRAL EUROPE bylo vy-
hlášeno od 12. 2. do 15. 4. 2015. Pro-
střednictvím elektronického systému 
eMS bylo podáno 620 projektových 
návrhů, 45 z nich pod vedením českých 
partnerů. Celkově se v návrzích projek-
tů objevuje 332 českých institucí. Po 
administrativní kontrole a kvalitativním 
hodnocení členské státy prostřednic-
tvím Monitorovacího výboru společně 
rozhodnou, které návrhy budou vyzvá-
ny, aby předložily plnou projektovou 
žádost do druhého kroku 1. výzvy, kde 
je vyčleněno přibližně 80 milionů EUR 
z ERDF. Nové projekty by tak měly začít 
s implementací na jaře roku 2016. Na 
tuto dobu je také naplánováno zahájení 
druhé výzvy k předkládání návrhů pro-
jektů do programu.
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2,8 % 
CELKOVÉHO ROZPOČTU 
KOHEZNÍ POLITIKY EU

2014–2020

107
PROGRAMŮ

v EU

10,1 
mld. EUR351,8 

mld. EUR

EVROPSKÁ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE (INTERREG) 2014–2020

PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
tzv. INTERREG VA

60
programů

PŘESHRANIČNÍ 
SPOLUPRÁCE NA 
VNITŘNÍCH HRANI-
CÍCH EU

6,6
mld. EUR

12
programů

NÁSTROJE 
PŘEDVSTUPNÍ 
POMOCI

0,2
mld. EUR

16
programů

EVROPSKÁ POLITIKA 
SOUSEDSTVÍ (ENI)

0,6
mld. EUR

NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
tzv. INTERREG VB

15
programů

Interreg CENTRAL EUROPE
Interreg DANUBE
ALPINE SPACE 
NORTH SEA
BALTIC SEA
AMAZONIA
INDIAN OCEAN
ATLANTIC AREA
...

2,1
mld. 
EUR

MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE
tzv. INTERREG VC

4
programy

INTERREG EUROPE 
URBACT III
ESPON 2020 
INTERACT III

0,5
mld. 
EUR

Českou republiku zahrnují  
2 PROGRAMY NADNÁRODNÍ 
SPOLUPRÁCE:

Interreg CENTRAL EUROPE  (246 mil EUR) 

Interreg DANUBE  (221 mil EUR)

Českou republiku zahrnují  
4 PROGRAMY MEZIREGIONÁLNÍ 
SPOLUPRÁCE:

INTERREG EUROPE  (359 mil. EUR) 

URBACT III   (74 mil. EUR)

ESPON 2020   (41 mil. EUR)

INTERACT III  (39 mil. EUR)

Českou republiku zahrnuje  
5 PROGRAMŮ PŘESHRANIČNÍ 
SPOLUPRÁCE:

ČR – Polsko (226 mil. EUR)

ČR – Sasko (157 mil. EUR) 

ČR – Bavorsko (103 mil. EUR)

ČR – Rakousko (97 mil. EUR) 

ČR – Slovensko (90 mil. EUR)

Regiony, které hraničí 
s  regionem sousedního 
státu

Skupiny regionů ovliv-
něné stejnými geogra-
fickými podmínkami.

Spolupráce regionů napříč 
EU i  mimo EU zejména 
v  oblasti spolupráce insti-
tucí.
f f f
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MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

ESPON 2020
Program ESPON (Evropská monitoro-
vací síť pro územní plánování a soudrž-
nost) je výzkumným programem, který 
v celoevropském kontextu významně 
podporuje sledování územního a regi-
onálního rozvoje, územní soudržnosti 
a konkurenceschopnosti na všech rele-
vantních úrovních. Podstatou výzkumu 
je nalézt potenciál pro rozvoj území, 
který přispěje k jeho atraktivitě a udr-
žitelnému rozvoji. Výstupy ve formě 
publikací a vědeckých nástrojů mají 
sloužit tvůrcům evropských, národních 
a regionálních politik, úředníkům, vý-
zkumným a univerzitním pracovníkům, 
studentům, ale i širší veřejnosti. Česká 
republika je plnohodnotným partnerem 
programu od svého vstupu do Evrop-
ské unie. V současnosti program vstou-
pil již do třetího programového období 
pod názvem Program meziregionální 

spolupráce ESPON 2014–2020. Progra-
mu se účastní mezinárodní odborné 
týmy vzešlé z průběžně vyhlašovaných 
výběrových řízení. 

Aktuálně: Program nebude vyhlašovat 
tradiční výzvy pro předkládání projektů, 
ale většina aktivit programu bude řeše-
na prostřednictvím výběrových řízení. 
První výběrová řízení jsou plánována na 
3. a 4. čtvrtletí 2015. 

Program INTERREG EUROPE
Je nástupcem operačního programu 
INTERREG IVC, který byl zaměřen na 
výměnu dobré praxe a přenos této pra-
xe do ostatních oblastí regionální poli-
tiky. Pokrývá celé území EU, Švýcarska 
a Norska a umožňuje realizovat tzv. 
„měkké“ projekty s partnery napříč Ev-
ropou. Celkový rozpočet programu na 
roky 2014–2020 je 359 mil. EUR ERDF. 
Program INTERREG EUROPE, podobně 
jako INTERREG IVC, bude i nadále pri-

márně zaměřen na realizaci projektů 
v oblasti výměny dobré praxe. Nicmé-
ně oproti 2007–2013 je cílem progra-
mu zlepšení implementace kohezní 
politiky (zvláště programů v rámci Cíle 
1 – Investice do růstu a zaměstnanosti) 
a tak přispívat k naplnění cílů Strategie 
Evropa 2020 v oblasti inteligentního 
růstu, udržitelného růstu a růstu pod-
porujícího začlenění. Příjemci se mohou 
stát veřejné a veřejnoprávní subjekty 
napříč všemi státy EU, Švýcarska a Nor-
ska, nově také neziskové subjekty. Míra 
spolufinancování je 85 % u veřejných 
a veřejnoprávních subjektů a 75 % pro 
soukromé neziskové subjekty. 

Aktuálně: První výzva programu byla 
vyhlášena 22. 6. 2015 a příjemci mohli 
předkládat projektové žádosti do 
31. 7. 2015. Hodnocení projektových 
žádostí má na starosti společný sek-
retariát programu. Samotné schvalování 
projektů předložených v první výzvě se 
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Prohlédněte si úspěšné projekty z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – 
Svobodný stát Bavorsko 2007–2013
Série devíti videí dokumentuje projekty jednoho z neúspěšnějších operačních programů přeshraniční spolupráce. Videa 
najdete ve videosekci na stránkách www.dotaceEU.cz/OKONOKu:

i Více na: www.dotaceEU.cz/OKONOKu

1 –  Představujeme program přeshraniční 
spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svo-
bodný stát Bavorsko 2007–2013

2 –  Příroda spojuje - Sv. Linhart
3 –  Integrovaná přeshraniční cyklostezka 

Wunsiedel – Selb – Aš
4 –  Na Zlaté cestě – historický park Barnau 

- Tachov/Pernolec
5 –  Rozvoj turistické infrastruktury v oblas-

ti Dračího jezera
6 –  Výzkum ekologie rysa ostrovida a srnce 

obecného v horském ekosystému
7 –  Česko-německé kulturní centrum 

Kvilda
8 –  Suchou nohou do rašelinišť na Šumavě 

a v Bavorském lese
9 –  Databanka společné historie Šumavy 

a Bavorského lesa

očekává v prosinci 2015. Předběžný ter-
mín pro vyhlášení 2. výzvy je 1. čtvrtletí 
2016. 

INTERACT III
Navazující program Interact III je zamě-
řen na posílení efektivnosti a zkvalitně-
ní aktivit územní spolupráce v členských 
státech EU a dalších 2 zemích zapoje-
ných do programu (Norska, Švýcarska). 
Cílí zejména na šíření znalostí, zkuše-
ností a dalších výstupů z programů pře-
shraniční, meziregionální a nadnárodní 
spolupráce. Nezbytnou součástí je tak 
i zaměření na Strategii 2020 či využití 
sítí podporujících inovativní přístupy. 

Aktuálně: V rámci programu Interact III, 
stejně jako v programu Interact II, ne-

budou realizovány nové projekty, do 
kterých by se mohla zapojit širší veřej-
nost. Program byl schválen ze strany EK 
v polovině srpna 2015.

URBACT
Navazující program URBACT III v pro-
gramovém období 2014–2020 otevírá 
možnost všem evropským městům po-
sílit kvalitu strategického řízení, podpo-
ruje výměnu zkušeností mezi nimi a dále 
uplatnění a šíření znalostí ve všech ob-
lastech spojených s udržitelným inte-
grovaným rozvojem měst. V rámci pro-
gramu města vytvoří mezinárodní sítě 
za účelem vzájemného učení partnerů 
a šíření úspěšných příkladů z praxe. 
Výstupem spolupráce měst v rámci te-
matických partnerských sítí jsou místní 

akční plány každého z měst – řešení da-
ného problému na místní úrovni. Tyto 
místní akční plány jsou tvořeny za pod-
pory místních podpůrných skupin. 

Aktuálně: Program byl schvá len Evrop-
skou komisí v prosinci 2014. První výzva 
byla vyhlášena od 16. 3 do 16. 6. 2015. 
V září 2015 bude z podaných žádostí 
vybráno 20 sítí, které budou podpo-
řeny. Tyto sítě pak budou hledat další 
partnerská města. Informace o dal-
ších plánovaných výzvách naleznou 
žadatelé na stránkách: www.urbact.cz 
a www.urbact.eu.
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