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Program přeshraniční spolupráce Česko-Polsko, kde Česká republika plní funkci řídicího 
orgánu, byla vyhodnocena Evropskou komisí jako jeden z nejúspěšnějších programů v rám-
ci Evropské územní spolupráce (EÚS) již na počátku roku 2011 a dobré výsledky si stále drží.

PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČR-POLSKO 
PATŘÍ K NEJÚSPĚŠNĚJŠÍM

i Více na:     www.cz-pl.eu      

2007–2013
Operační program přeshraniční spolu-
práce Česká republika – Polská repub-
lika 2007–2013, který se nyní dokon-
čuje, lze, dle průběžných vyhodnocení, 
považovat za jeden z nejúspěšnějších 
programů v ČR. Alokace na program 
činila 219,5 mil. eur a celkem bylo při-

stoupeno k realizaci 345 projektů, z če-
hož 264 bylo již úspěšně ukončeno. Cel-
kem bylo dosud proplaceno 192,5 mil. 
eur a 187,5 mil. eur bylo certifikováno. 
Vyčerpaná alokace tedy činí již více než 
87 %, což je nejvíce ze všech programů 
v ČR. Také povědomí veřejnosti, které 
bylo měřeno v rámci celoevropského 

dotazníkového šetření Evropské komi-
se v červnu 2015 (Flash Eurobarome-
ter 422, “Cross-border cooperation in 
the EU”- Aggregate report ), je v České 
republice jedno z nejvyšších v EU. Více 
než 40 tisíc respondentů ze všech člen-
ských států EU odpovídalo na otázku, 
zda znají některé aktivity financované 
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z fondů přeshraniční spolupráce. V ČR 
odpovědělo kladně v průměru 45 % 
(viz mapa). Celá zpráva je k dispozici na 
stránkách Evropské komise na níže uve-
deném odkazu.

2014–2020
Na tento operační program navazuje 
v období 2014–2020 nový program 
s názvem INTERREG V-A ČESKÁ 
REPUBLIKA – POLSKO. Řídicím orgánem 
zůstává MMR. V tomto novém programu 
bude i nadále implementován tradiční 
nástroj pro navazování spolupráce 
komunit, tzv. Fond mikroprojektů 
(FMP). Finanční alokace Fondu 
mikroprojektů z prostředků Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (ERDF) 
představuje 20 % rozpočtu Programu, tj. 
45,244 mil. eur. Financování bude tvořit 
85 % z ERDF a 15 % z vlastních zdrojů 
žadatele. Tématické zaměření FMP 
bude probíhat v rámci dvou prioritních 
os: „Rozvoj potenciálu přírodních 
a kulturních zdrojů pro podporu 
zaměstnanosti“ a „Spolupráce institucí 
a komunit“. Podrobnější informace jsou 
k dispozici na níže uvedených webových 
stránkách.

Aktuálně:
Dne 4. 12. 2015 byly schvalovány 
vlajkové projekty, zastřešující projekty 
Fondu mikroprojektů a projekty 
technické pomoci. První výzva Fondu 
mikroprojektů je naplánována na 
začátek roku 2016. 

i Více na:     http://ec.europa.eu/public_opinion/cf/index.cfm?lang=en                a               http://www.euro-glacensis.cz/ interreg-v-a

      

Vítejte v podzemí Krkonoš

Představujeme jeden z mnoha úspěšně realizovaných, ale méně známých 
projektů v rámci přeshraniční spolupráce ČR-Polsko, který se nachází v Krko-
noších. Krkonoše jsou většinou spojovány s lyžováním a s výlety do krajiny. 
Méně už se ví, že od středověku se o Krkonoše zajímali hledači drahých kovů 
a že se zde těžily rudy. Horníci a těžaři byli prvními lidmi, kteří se v kraji usa-
zovali a hospodařili zde. Další málo známou zajímavostí jsou krkonošské jes-
kyně. Jsou malé, ale z přírodovědného hlediska velmi cenné.  Do starých dolů 
a jeskyní se bohužel běžný návštěvník Krkonoš nedostane, proto vznikl tento 
projekt, který formou stálé výstavy dává možnost nahlédnout do podzemí 
jednak skutečného a také formou map, historických fotografií, dokumentů, 
ukázek techniky i minerálů a ukázkami archeologických nálezů. V rámci toho-
to projektu byla vytvořena stálá výstava v Černém Dole s vnitřní a venkovní 
expozicí o podzemí Krkonoš. Turisticky byla zpřístupněna druhá část důlního 
díla Kovárna na Mezipatro v Obřím dole. Vznikla zde geologicko-naučná stez-
ka s odpočinkovým parkem v Karpaczi.

Partneři projektu: městys Černý Důl (vedoucí partner), obec Kowary, Česká 
speleologická společnost ZO  Albeřice a obec Karpacz.

Sváření v Dómu Permoníků a vyklízení bahna a sutě v severní části Dobývky u tří mostů


