
Slovo ministra
Vážené dámy, vážení pánové,

program předchozího programovacího období INTERREG IIIA si kladl 
za   cíl  posílit  a  zkvalitnit  obchodní,  hospodářské,  turistické a  kulturní 
vztahy  mezi  sousedícími  regiony  a  zvýšit  tak  růst  celkové  sociální  a 
ekonomické úrovně příhraničních oblastí. Evropská unie poskytla České 
republice pro toto období cca 55 mil. eur. 

Počátky  INTERREGu  můžeme  vidět  už  v  roce  1990,  kdy  zazněla 
myšlenka  Evropských  společenství  o  rovnoměrném  rozvoji  regionů  v 
evropském prostoru. INTERREG tak byl koncipován jako nástroj, který 
umožňuje postupnou integraci evropského území a připravuje pohraniční 
oblasti  členských států  na přechod do jednotného evropského prostoru 
bez vnitřních hranic.

   Jiří Čunek
          ministr pro místní rozvoj

V novém programovacím období dojde v souvislosti s  naším začleněním do tzv. schengenského 
prostoru  k  odstranění  hraničních  kontrol.  Je  zřejmé,  že  přeshraniční  spolupráce  regionů  v 
nejrůznějších  oblastech  od  cestovního  ruchu,  kultury  a  vzdělávání  až  po  rozvoj  dopravní 
dostupnosti  a zlepšování  životního prostředí  se tím dále zintenzivní.  Jsem rád,  že  všechny tyto 
aktivity budou i nadále spolufinancovány z evropských fondů. V českých příhraničních oblastech 
tak mohou být v nadcházejících letech 2007-2013 realizovány projekty za více než 350 mil. eur. 
Přeji  budoucímu  programu  mnoho  dalších  kvalitních  a  úspěšně  realizovaných  projektů.



Iniciativa Společenství INTERREG IIIA 
2004-2006
Programy přeshraniční spolupráce mají  v České republice poměrně dlouhou tradici.  Předvstupní 
program CBC (Cross-Border  Co-operation)  Phare byl  nastartován na česko-německé hranici  už 
v roce 1994. O rok později byl zahájen i česko-rakouský program. Spolupráce mezi kandidátskými 
zeměmi začala v roce 1999 na základě rozhodnutí Evropské komise, přičemž na česko-slovenské 
hranici  proběhl  pouze  první  ročník.V letech  1995 a 1996 se  uskutečnily  i trilaterární  programy 
(česko-německo-polský a česko-rakousko-slovenský).

Vstupem do Evropské  unie  k 1. květnu  2004 získala  Česká  republika  možnost  účastnit  se  třetí 
programové etapy (2000–2006) této iniciativy na rozvoj přeshraniční spolupráce mezi členskými 
zeměmi  Evropské  unie.  Jejím  hlavním  cílem  je  překonávání  nevýhod  plynoucích  z příhraničí 
(v rámci státu periferní polohy dané oblasti). 

Oproti CBC Phare byla rozšířena dotační oblast. Programy Iniciativy Společenství INTERREG IIIA 
pokryly  nově  celé  území  krajů  (dříve  se  týkalo  pouze  okresů  v pohraničí)  s výjimkou  Prahy 
a Středočeského  kraje.  Dále  došlo  k rozdělení  česko-německého  programu  na  dva  dílčí:  se 
Svobodným  státem  Sasko  a se  Svobodným  státem  Bavorsko.  U těchto  dvou  programů  a také 
u programu  s Rakouskem  jsme  přistoupili  k probíhajícím  programům  Iniciativy  Společenství 
INTERREG IIIA (na začátku programovacího období 2000–2006 byl na saské, bavorské a rakouské 
straně  realizován  příslušný  program Iniciativy Společenství  INTERREG IIIA a na  české  straně 
program CBC Phare, který byl po vstupu České republiky do Evropské unie přeměněn na program 
Iniciativy  Společenství  INTERREG  IIIA,  přičemž  již  vyhlášené  ročníky  programu  CBC Phare 
dobíhají  v roce  2006).  Ve  skutečnosti  však  začal  proces  přibližování  programu  CBC  Phare 
k Iniciativě  Společenství  INTERREG  IIIA na  těchto  hranicích  rokem 2000  (od  tohoto  období 
existoval  pouze  jeden  programový  dokument,  který  obsahově  a do  značné  míry  i procedurálně 
vymezil  oblasti  a podmínky  pro  přeshraniční  spolupráci).  Tyto  tři  programy  tak  mohly  být 
vyhlášeny k 1.  červenci  2004.  Poněkud  složitější  byla  situace  u programů  s novými  členskými 
zeměmi (Slovenskou republikou a Polskou republikou). Zde musel být vytvořen nový programový 
dokument, včetně ustavení příslušných implementačních struktur (zejména Společného technického 
sekretariátu),  a proto  byly  tyto  programy vyhlášeny  o něco  později.  Se  Slovenskou  republikou 
28. října 2004 a s Polskou republikou 28. února 2005. 

Žadatelé mohli návrhy svých projektů předkládat průběžně na příslušné Sekretariáty Regionálních 
rad (u programů se Svobodným státem Sasko, Svobodným státem Bavorsko a Rakouskem) nebo na 
Společný  technický  sekretariát  (u  programů  se  Slovenskou  republikou  a Polskou  republikou). 
Každý projekt musel projít nastaveným systémem kontrol a hodnocení. Nejprve byla provedena 
kontrola formálních náležitostí. Při splnění těchto požadavků byl projekt zaregistrován. Následovala 
kontrola přijatelnosti projektu (například vhodnost žadatele či vhodnost aktivit). Poté se hodnotila 
technická  a finanční  stránka  (například  adekvátnost  nákladů)  a regionální  přínos  a dlouhodobá 
udržitelnost projektu. Na závěr proběhlo hodnocení přeshraničního významu (kvality přeshraniční 
spolupráce) a dopadu na partnerskou zemi. Podle data doručení byly projekty zařazeny na nejbližší 
zasedání Řídícího výboru, který rozhodoval o jejich spolufinancování. Definitivně byly schváleny 
rozhodnutím  ministra  pro  místní  rozvoj.  Maximální  podíl  prostředků  z  Evropského  fondu 
regionálního rozvoje mohl činit 75 % z celkových způsobilých výdajů projektu a maximální výše 
podpory ze  státního  rozpočtu  5  %.  Projekt  byl  právně  navázán  na  základě  vydání  Rozhodnutí 
o účasti  (státního  rozpočtu)  a strukturálních  fondů na  financování  akce.  Před  1.  září  2005 byla 
nedílnou součástí rozhodnutí Smlouva o financování v rámci Iniciativy Společenství INTERREG 
IIIA. Po tomto datu byla na základě rozhodnutí Ministerstva financí nahrazena Podmínkami pro 
poskytnutí dotace. Výdaje však byly uznatelné již od data registrace projektu, výdaje na přípravu 
projektové dokumentace  (maximálně 5 % celkových nákladů)  dokonce ještě  před tímto datem. 
Veškeré  platby  byly  propláceny  zpětně  (po  ukončení  projektu)  na  základě  předložené  žádosti 



o platbu  a po  provedení  finanční  a věcné  kontroly  ze  strany  Centra  pro  regionální  rozvoj  ČR. 
Výjimku tvořily projekty s rozpočtem větším než 4 mil. Kč a zároveň s dobou realizace delší než 1 
rok. Příjemci je mohli rozdělit do několika etap, minimální velikost jedné platby však musela činit 
alespoň 1 mil. Kč. 

Nedílnou součástí byl i Dispoziční fond (Fond mikroprojeků, Fond malých projektů), který navázal 
na Společný fond malých projektů realizovaný v rámci CBC Phare. Orientoval se především na 
neinvestiční  (měkké)  projekty  (různá  setkávání,  společenské  akce,  sportovní  turnaje,  výměny 
mládeže, spolupráce škol, atd). Správcem byly příslušné euroregiony. Vlastní administraci prováděl 
správce nebo jím pověřený administrátor. Fond byl tedy spravován na regionální úrovni a tudíž plně 
respektuje  zásadu  decentralizace  a princip  subsidiarity.  Velikost  podpory  se  lišila  podle  hranic 
(minimálně 1 000-2 000 , maximálně 7 500-20 000 ). U tohoto nástroje nebyly poskytovány dotace 
ze státního rozpočtu. 

U nově vzniklých programů (se Slovenskou republikou a s  Polskou republikou)  byla  ze strany 
Evropské komise poskytnuta zálohová platba, kterou lze při plnění pravidla n+2 odečíst od alokace 
na  daný  rok.  Menší  komplikace  vznikly  u  zbývajících  programů,  u nichž  Evropská  komise 
zálohovou platbu neuvolnila.  U programů se Svobodným státem Bavorsko a Svobodným státem 
Sasko  bude  vzhledem  k vhodné  struktuře  schválených  projektů  toto  pravidlo  za  českou  část 
splněno.  U programu  s Rakouskem  byla  přijata  nezbytná  opatření  tak,  aby  nemusela  být  část 
finančních prostředků vrácena zpět. Splnění pravidla n+2 se i zde jeví jako reálné. 

Všech  pět  programů  Iniciativy  Společenství  INTERREG  IIIA je  hodnoceno  velmi  pozitivně. 
Poměrně rychle došlo u všech programů k rozdělení alokací mezi jednotlivé projekty.  Iniciativa 
sloužila  rovněž  jako  ověření  připravenosti  na  budoucí  programovací  období  (2007–2013),  kdy 
přeshraniční  spolupráce  bude  zařazena  jako  samostatný  Cíl  3  strukturálních  fondů.  Dojde  tak 
nejenom  k navýšení  alokované  částky,  ale  i posílení  významu  programů  zaměřených  na 
přeshraniční spolupráci. 



Plán pro období 2007–2013
OBSAH KAPITOLY 

Územní vymezení - Vhodní žadatelé - Financování projektů - Fond mikroprojektů

Plánované zaměření: Polsko - Slovensko - Rakousko - Bavorsko - Sasko 

Na rozdíl od současného období 2004–06, kdy je přeshraniční spolupráce řešena v rámci Iniciativy 
Společenství  INTERREG  IIIA,  bude  v období  2007–13  tato  problematika  zahrnuta  v Cíli 3  – 
Evropská  územní  spolupráce. V  rámci  tohoto  Cíle  bude,  stejně  jako  v současném  období, 
ustanoveno pět samostatných operačních programů (OP), které budou řešit přeshraniční spolupráci 
mezi  Českou  republikou  a sousedními  zeměmi  v závislosti  na  jednotlivých  hranicích.  Půjde 
o operační programy:

• Česká republika – Polská republika 
• Česká republika – Slovenská republika 
• Česká republika – Rakousko 
• Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 
• Česká republika – Svobodný stát Sasko 

Základním cílem všech pěti operačních programů je, podobně jako v současném období, posílení 
konkurenceschopnosti  příhraničních  regionů  a odstranění  bariér  v hospodářské,  turistické, 
společenské  a kulturní  oblasti,  rozvoj  vzájemných  vztahů  a vazeb  přes  hranici  a tím  přispění 
k hospodářské a sociální integraci příhraničních území. 

Na rozdíl od ostatních připravovaných programů spočívá výjimečnost těchto programů především 
v úzké spolupráci partnerů minimálně dvou států, kteří rozvíjejí přeshraniční aktivity a přispívají 
tak k výše uvedeným cílům. 

Největším rozdílem oproti současnému období bude v období 2007–13 posílení prvku spolupráce 
přes  hranici  uplatňováním  tzv.  Principu  vedoucího  partnera,  který  spočívá  především 
v předkládání  společných  žádostí  a realizování  společných  přeshraničních  projektů.  Z tohoto 
principu vyplývá, že jeden z projektových partnerů převezme odpovědnost za projekt jako celek, 
jak  vůči  Řídícímu  orgánu  programu,  tak  také  vůči  Evropské  komisi,  a stává  se  tzv.  Vedoucím 
partnerem projektu. 

Vedoucí partner projektu bude mít povinnost na příslušná místa v regionech předložit společnou 
projektovou žádost a ponese zodpovědnost za zdárné provádění projektu jako celku. Bude záštitou 
toho, že vykázané výdaje byly vynaloženy v rámci aktivit vymezených v projektové žádosti a že 
tyto výdaje prošly certifikací příslušných kontrolních subjektů. Po obdržení dotace je v kompetenci 
Vedoucího partnera přerozdělení příslušných podílů dotace mezi ostatní partnery projektu. 

Princip  Vedoucího  partnera  vymezuje  také  splnění  minimálně  dvou  ze  čtyř  kritérií  stanových 
Evropskou komisí v Nařízení o ERDF. Tato kritéria je nutno vymezit již ve fázi přípravy projektu 
a jejich splnění vyznačit ve společné žádosti. Kritéria spočívají ve: 

• společné přípravě projektu s partnerem z druhého státu 
• společné realizaci projektu s partnerem z druhého státu 
• společném personálu 
• společném financování projektu oběma stranami. 

Územní vymezení:
Územní vymezení programu zůstává v zásadě stejné jako v současném programovém období 2004–
06. Základní územní jednotkou je pro operační programy jednotka NUTS III, tj. úroveň krajů. V 
České republice mohou být jednotlivé operační programy realizovány v následujících krajích: 



ČR - Polsko ČR - Slovensko ČR - Rakousko ČR - Bavorsko ČR - Sasko
Liberecký 
Královehradecký 
Pardubický 
Olomoucký 
Moravskoslezský 

Jihomoravský 
Zlínský 
Moravskoslezský 

Jihočeský 
Vysočina 
Jihomoravský 

Karlovarský 
Plzeňský 
Jihočeský 

Karlovarský 
Ústecký 
Liberecký 

Vhodní žadatelé:
Vhodný žadatel bude podobně jako ve stávajícím programovém období definován zejména svou 
právní  formou.  Programy přeshraniční  spolupráce  jsou  určeny  především  subjektům veřejného 
a neziskového sektoru, to znamená, že nejčastějšími žadateli budou obce, kraje a jejich organizace, 
neziskové organizace a obdobné právní formy. 

Financování projektů: 
Oproti  současnému období  je  v období  2007–13 změna také  ve výši  financování  z Evropského 
fondu regionálního rozvoje. Struktura financování je následující:

• maximální podíl financování z ERDF (tj. dotace EU) – ve výši 85% celkových způsobilých 
výdajů projektu 

• podíl financování z národních zdrojů – ve výši 15% celkových způsobilých výdajů projektu
- maximální podíl financování ze státního rozpočtu se předpokládá ve výši 5% celkových 
způsobilých výdajů projektu 

Fond mikroprojektů (Dispoziční fond, Fond malých projektů) 
V období 2007–13 bude Fond mikroprojektů (Dispoziční fond, Fond malých projektů) realizován 
v obdobné formě i zaměření jako v současném období. Fond mikroprojektů je zejména nástrojem 
pro  realizaci  menších  aktivit  místních  společenství  v pohraničí  (společná  setkávání,  pořádání 
kulturních či společenských akcí apod.). 

Plánované zaměření jednotlivých operačních programů:1) 

• OP Česká republika – Polská republika
 1. Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik
 2. Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a cestovního ruchu
 3. Podpora spolupráce místních společenství

 Oblasti podpory Příklady vhodných aktivit



Posilování dostupnosti, 
ochrana životního 
prostředí a prevence rizik

Posilování dostupnosti

• integrace a přizpůsobení technické 
infrastruktury po obou stranách hranice 

• adaptace hraniční infrastruktury pro 
nové potřeby 

• integrované dopravní systémy 

Ochrana životního 
prostředí 

• rozvoj a modernizace infrastruktury 
spojené s životním prostředím 

• racionální hospodaření s odpady, využití 
obnovitelných zdrojů energie 

• budování systémů společné 
protipovodňové ochrany 

Prevence rizik 

• spolupráce záchranných služeb 
• monitorování environmentálních rizik, 

odstraňování následků katastrof a jejich 
prevence, likvidace ekologických škod 

Podpora rozvoje 
podnikatelského 
prostředí a cestovního 
ruchu

Rozvoj podnikatelského 
prostředí

• spolupráce institucí podporujících MSP 
– hospod. komory, svazy podnikatelů 

• poskytování konzultačních 
a poradenských služeb pro MSP 

• rozvíjení inovačního potenciálu MSP, 
tvorba klastrů 

Podpora rozvoje 
cestovního ruchu

• ochrana a obnova kulturního dědictví 
a přírodního bohatství, památek a 
památkových objektů, rozvíjení 
řemeslných tradic 

• budování turistických stezek a tras 
a dalšího sportovně-rekreačního 
vybavení 

• tvorba informačních středisek a rozvoj 
služeb cestovního ruchu 

Podpora spolupráce 
v oblasti vzdělávání

• spolupráce v oblasti celoživotního 
vzdělávání 

• zvyšování jazykových znalostí, 
odborných kvalifikací a rekvalifikace 

• modernizace škol a jiných vzdělávacích 
a kulturních zařízení 



Podpora spolupráce 
místních společenství

Územní spolupráce 
veřejných institucí

• pořádání konferencí, vědeckých 
výzkumů přeshraničních charakteru, 
spolupráce vysokých škol 

• tvorba sítí územních samospráv 
a subjektů veřejné služby 

Podpora společenských, 
kulturních akcí 
a volnočasových aktivit

• spolupráce škol a mládežnických 
organizací, výměna mládeže 

• rozvíjení společného regionálního 
vzdělávání, udržování společných 
kulturních tradic, společné kulturně 
sportovní akce, propagování partnerství 

Fond mikroprojektů 

• posilování přeshraničních vazeb 
obyvatel a institucí poskytujících 
veřejné statky a služby realizací 
nejmenších projektů programu 

1)Zaměření jednotlivých operačních programů není konečné a je nutno je brát pouze jako orientační. 

• OP Česká republika – Slovenská republika
 1. Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje příhraničního regionu a spolupráce
 2. Rozvoj přeshraniční dopravní a informační infrastruktury, životního prostředí 

 Oblasti podpory Příklady vhodných aktivit



Podpora sociokulturního 
a hospodářského rozvoje 
příhraničního regionu 
a spolupráce

Kulturní rozvoj 
a zachování tradic

• podpora nových a tradičních kulturních 
a společenských akcí 

• podpora aktivit tradičních řemesel 
zajišťujících společný rozvoj 

• podpora spolupráce asociací 
reprezentujících zájmy rozvoje 
tradičních řemesel 

Spolupráce a síťování

• příprava společných rozvojových studií 
a studií rozvoje cestovního ruchu 

• podpora vytváření společných 
integrovaných produktů kultury 

• spolupráce v oblasti vzdělávání, 
získávání kvalifikace orientované na 
zvyšování zaměstnanosti, zlepšování 
dopravní obslužnosti a zavádění 
a provozování IT 

Vzdělávání,trh práce 
a zaměstnanost

• podpora vzdělávacích tréninků, 
přeškolování, celoživotních systémů 
vzdělávání 

• spolupráce a výměny vzdělávacích 
a výzkumných institucí 

• rozvoj společných přístupů a výměna 
informací na trhu práce 

Rozvoj 
podnikatelského 
a inovačního prostředí

• poradenství při zakládání MSP 
a poradenství pro existující firmy 

• podpora ekonomických sítí, 
kooperačních vztahů mezi 
podnikatelskými subjekty, klastrů, 
inkubátorů, výrobních areálů 
a průmyslových zón 

Rozvoj přeshraničního 
turismu

• rozvoj a rekonstrukce infrastruktury 
turismu 

• rekonstrukce historických, kulturních, 
technických a přírodních objektů 

• zlepšení služeb turismu, společná 
propagace regionu> 

Fond mikroprojektů

• podpora místních rozvojových aktivit 
• organizace výstav, konferencí, výměna 

společných zkušeností 
• podpora aktivit zaměřených na 

multikulturní vzdělávání 



Rozvoj dostupnosti 
přeshraničního území 
a životního prostředí

Rozvoj dopravní 
infrastruktury 
a dostupnost pohraničí

• rekonstrukce a údržba místních 
komunikací a doprovodných zařízení 

• výstavba a rekonstrukce cyklotras, 
turistických cest, vodních cest a 
přístupových komunikací k turistickým 
atraktivitám 

• inteligentní dopravní systémy 
a systémy integrované veřejné dopravy 

• podpora nekonvenčních dopravních 
systémů na zvýšení atraktivity regionu 

Zachování životního 
prostředí a rozvoj 
krajiny

• podpora aktivit na ochranu životního 
prostředí a přírodních zdrojů 

• budování a obnova lokálních zařízení 
na likvidaci tekutých odpadů a využití 
vodních zdrojů a budování 
infrastruktury pro alternativní zdroje 
energie 

• společné aktivity pro zlepšení prostředí 
znehodnocených oblastí 

Zlepšení informační 
a komunikační 
dostupnosti příhraničí

• podpora rozvoje komunikační 
infrastruktury 

• podpora IT vzdělávacích aktivit pro 
širokou veřejnost 

• vytváření projektů na zlepšení 
komunikace 

• spolupráce při zavádění a provozování 
informačních technologií 

• naplňování informačního rozsahu 

• OP Česká republika – Rakousko
 1. Ekonomický rozvoj a transfer know-how
 2. Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj 

 Oblasti podpory Příklady vhodných aktivit



Ekonomický rozvoj 
a trasfer know-how 

Podnikatelské sítě

• přístup k R&D a společný marketing 
(Technopols) 

• rozvoj inovačních polí 
v podnikatelských zónách, 
spolupráce klastrových iniciativ 

• podpora nových technologií 
• transfer technologií a spolupráce 

univerzit a vědeckých a výzkumných 
ústavů 

Cestovní ruch

• zvýšení konkurenceschopnosti 
a kapacit v oblasti turistické nabídky 

• marketing turistických akcí, 
regionálních produktů a služeb, 
destinační management 

• budování tématických naučných 
stezek 

• zlepšení standardů kvality pro 
návštěvníky historických a kulturních 
památek 

Rozvoj lidských zdrojů, trh práce

• odborný výcvik a další vzdělávání, 
výměna zkušeností v oblasti 
vzdělávání 

• integrace trhů práce 
• rovné příležitosti žen a mužů 
• zvyšování kvalifikace a odbornosti, 

jazykových dovedností 

Prevence zdravotních rizik 
a sociální integrace

• prevence zdravotních rizik 
• aktivity v oblasti sociální integrace 

a protidrogová prevence 



Regionální 
dostupnost 
a udržitelný rozvoj 

Doprava a regionální dostupnost

• budování malých turistických 
hraničních přechodů 

• zlepšení přeshraniční dopraví 
infrastruktury a dopravní logistika 

• budování nových a rekonstrukce 
stávajících cyklostezek v pohraničí 

Ochrana živ. prostř., vodní 
a odpadové hospodářství, 
systémy obnovitel. energií 
a prevence rizik

• ochrana a zlepšení vodních zdrojů, 
zlepšení kvality vody, plánování 
říčních kultivací 

• informovanost a transfer know-how 
v oblasti hospodaření s odpady 
a energií 

• management při ochraně chráněných 
druhů a management osídlených 
oblastí 

• realizace konceptu NATURA 2000 
• protipovodňová opatření a společná 

koordinace aktivit 

Kooperační struktury

• přeshraniční propojení hospodářství, 
vědy a veřejné správy 

• spolupráce mezi podniky 
a vědeckotechnickými centry pro 
R&D 

• spolupráce mezi školami 
a spolupráce na trhu práce 

• společné aktivity v oblasti ochrany 
přírody a krajiny a udržitelné územní 
plánování 

• OP Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
 1. Rozvoj území a životního prostředí
 2. Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě 

 Oblasti podpory Příklady vhodných aktivit



Hospodářský 
rozvoj, lidské 
zdroje a sítě

Hospodářská spolupráce a rozvoj 
ekonomického prostoru

• přeshraniční spolupráce v oblastech 
výzkumu, vývoje, technologií, 
inovací, analýz trhu, odbytu 
a prodeje, marketingu, výstav 
a veletrhů 

• přeshraniční aktivity mezi institucemi 
v oblasti hospodářského rozvoje 

Cestovní ruch, volný čas 
a rekreace

• zřizování a zkvalitňování 
přeshraniční infrastruktury pro 
cestovní ruch 

• rozvoj a zkvalitňování přeshraničních 
nabídek a produktů v cestovním 
ruchu 

• podpora přeshraničních aktivit 
zaměřených na propagaci 

Profesní vzdělávání a trh práce

• podpora profesního vzdělávání 
a zvyšování kvalifikace 
s přeshraničním významem 

• rozvoj, budování a realizace 
přeshraničních informačních systémů 
na trhu práce 

Výchova a všeobecné vzdělávání, 
věda, výzkum, kultura, zdravotní 
a sociální péče, civilní ochrana 
a ochrana před katastrofami

• spolupráce v oblasti všeobecného 
vzdělávání, vědy, výzkumu, vývoje 
technologií 

• zlepšení infrastruktury pro oblast 
vzdělávání, vědy a výzkumu 

• podpora spolupráce a infrastruktury 
v oblasti kultury 

• podpora zdravotnictví a sociálních 
služeb s přeshraničním významem 

• podpora opatření v oblasti civilní 
ochrany a ochrany před katastrofami 

Přeshraniční sítě

• přeshraniční spolupráce mezi 
institucemi veřejné správy a dalšími 
aktéry 

• podpora mikroprojektů (dispoziční 
fondy) 



Rozvoj území 
a životního 
prostředí

Životní prostředí a ochrana 
přírody

• opatření v oblasti druhové ochrany 
a ochrany biotopů 

• opatření ke zlepšení ekosystémů 
vodních toků, protipovodňová 
opatření 

• opatření na revitalizaci a sanaci, 
prevence ekologických škod 

Územní plánování a rozvoj 
venkov. prostoru

• podpora přeshraničního územního 
plánování a regionálního rozvoje 

Doprava

• výstavba a zlepšení přeshraniční 
dopravní infrastruktury a dopravních 
systémů 

• opatření zlepšující průchodnost 
a provoz na hraničních přechodech 

Informační a komunikační 
technologie

• výstavba a zlepšení přeshraničních 
komunikačních a informačních 
systémů a technologií 

• OP Česká republika – Svobodný stát Sasko
 1. Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu, podpora spolupráce hospodářství a vědy
 2. Zlepšení infrastruktury a situace přírody a životního prostředí
 3. Lidské zdroje, sociokulturní rozvoj a kooperace 

 Oblasti podpory Příklady vhodných aktivit

Rozvoj hospodářství 
a cestovního ruchu, 
podpora spolupráce 
hospodářství a vědy 

Rozvoj hospodářství 
a podpora kooperací MSP

• podpora kooperačních sítí, rozvoj 
společných marketingových 
strategií 

• podpora vývoje a transferu 
technologií 

• podpora investic veřejného sektoru 
do rozvojových ploch 

Rozvoj cestovního ruchu

• turistická infrastruktura - zřizování, 
sanace, modernizace a rozšiřování 
veřejných zařízení cestovního 
ruchu 

• společné koncepty a produkty, 
společná marketing. opatření 
v cestovním ruchu 

• podpora rozvoje lázeňství 



Zlepšení infrastruktury 
a situace přírody 
a životního prostředí 

Zlepšení dopravní situace 
společného pohraničí

• zřizování plánovaných hraničních 
přechodů a podpora opatření 
napojujících region na důležité 
dopravní osy 

• podpora veřejné osobní silniční 
a železniční dopravy včetně 
vybavenosti 

• podpora výstavby turistických 
cyklostezek a cyklotras 

Zlepšení situace životního 
prostředí, ochrany přírody 
a péče o krajinu

• výstavba a modernizace kanalizací 
a ČOV, ochrana zdrojů pitné vody 

• opatření v oblasti malých vodních 
děl, ochrana hraničních vod, 
protipovodňová opatření 

• opatření v oblasti ochrany přírody 
a péče o krajinu 

• posilování ekologického vzdělávání 
a ekologického vědomí 

Přístup k informačním 
a komunikačním sítím

• podpora zavádění technologií 
informační společnosti včetně 
aspektu vícejazyčnosti 

• sítě výzkumných a vývojových 
institucí 

• tvorba geoinformačních sítí jako 
základny pro společné úkoly při 
plánování a monitoringu 

•



Lidské zdroje, 
sociokulturní rozvoj 
a kooperace 

Vzdělávání a kvalifikace

• projekty škol, společná kvalifikace 
pedagogů 

• společná opatření trhu práce 
a záměry kooperace 

• projekty dalšího vzdělávání 
a příprava na zaměstnání 

• rozvoj přípravy lidských zdrojů 
k získání know-how a ke zlepšení 
služeb ČR 

Zdraví a sociální 
záležitosti

• podpora v oblasti zdravotnictví 
• inovativní přístupy v denních 

zařízeních pro děti 
• pomoc lidem ohrožených 

sociálních exluzí 
• vytváření integrované nabídky 

pečovatelských služeb 

Umění a kultura

• společné výstavy, akce, odborné 
setkání v oblasti umění a kultury 

• revitalizace a zachování 
uměleckých a kulturních objektů 
přeshranič. významu 

• rekonstrukce a obnova památek 
kulturního dědictví a přírodních 
atraktivit 

Spolupráce

• přeshraniční aktivity v oblasti 
bezpečnosti 

• přeshraniční koncepce v oblasti 
záchranných služeb a ochrany před 
katastrofami 



Rekapitulace programu "Rakousko"
 

Celková alokace: 11,0 mil. €

OBSAH KAPITOLY 

Mapa projektů - Tabulka priorit - Tabulka projektů

Vybrané projekty:
Medien (využití moderních technologií)
Muzeum-Fotoateliér Seidel 

Mapa projektů (větší mapa, ještě větší mapa)

Tabulka priorit

Priorita 1 Priorita 2 Priorita 3 Priorita 4 Priorita 5

Přeshraniční 
hospodářská 
spolupráce

Dosažitelnost
Přeshraniční 
organizační 
struktury a sítě

Lidské zdroje

Trvale udržitelný 
územní rozvoj 
a ochrana 
životního prostředí

Opatření 1.1. Opatření 2.1. Opatření 3.1. Opatření 4.1. Opatření 5.1.
Rozvoj a podpora 
podniků 
a infrastruktury pro 
podnikovou sféru 
v příhraničí

Zlepšení 
přeshraniční 
a telekomunikační 
infrastruktury

Podpora 
přeshraničních 
organizačních 
struktur a rozvoj 
sítí

Rozvoj 
regionálního trhu 
práce v kontextu 
rozšíření EU

Management 
zdrojů, technická 
infrastruktura 
a obnovitelné 
zdroje energie 



Opatření 1.2. Opatření 2.2. Opatření 3.2. Opatření 4.2. Opatření 5.2.
Přeshraniční 
mezipodnikové 
kooperace (MSP), 
konzultace 
a poradentství pro 
přeshraniční aktivity

Organizace dopravy, 
plánování 
a logistika 

Malé projekty, 
včetně typu akcí 
„People to 
people“ 
a pilotních 
projektů

Rozvoj kooperace 
a infrastruktury 
v oblasti vzdělání, 
kvalifikace a vědy 

Opatření v rámci 
ochrany přírody 
a životního 
prostředí, včetně 
národních 
a přírodních parků

Opatření 1.3. Opatření 5.3.

Cestovní ruch 
a nabídka aktivit pro 
volný čas

Přeshraniční 
územní rozvoj ve 
venkovských 
a městských 
oblastech

Tabulka projektů

Číslo Název Příjemce Způsobilé 
výdaje

Příspěvek 
ERDF

CZ.
04.4.83/1.
1.00.1/013
0

Interregionální televizní vysílání Informace bez hranic, 
o.s. 4 757 340 3 193 005

CZ.
04.4.83/1.
1.00.1/013
4

Česko Rakouské centrum pro rozvoj 
podnikání

ZERA Zemědělská 
a ekologická regionální 
agentura

25 714 392 16 206 550

CZ.
04.4.83/1.
1.00.1/014
3

Studie doplnění infrastruktury 
a vytvoření podmínek pro private-
public partnership v návaznosti na 
vědeckotechnický park Centrum 
biologických technologií v Nových 
Hradech

Castech - novohradské 
sdružení pro 
povznesení věd 
a technologií

906 000 679 500

CZ.
04.4.83/1.
2.00.1/000
3

Česko-rakouská hospodářská 
výstava 2005, Výstava pod titulem 
„Dům, byt, zahrada“ zaměřená na 
vše, co se dotýká stavební činnosti 
a kultury bydlení vůbec

Hospodářská komora 
Jihlava 1 999 000 1 499 250

CZ.
04.4.83/1.
2.00.1/001
0

S hranicí v Evropě Jihočeská hospodářská 
komora 1 400 000 1 050 000

CZ.
04.4.83/1.
2.00.1/001
1

Centrum pro přeshraniční 
vzdělávání a poradenství ve 
stavebnictví

Jihočeská hospodářská 
komora 690 000 517 500

CZ.
04.4.83/1.
2.00.1/001
5

Informační a poradenské centrum 
Zelená laguna Jihočeská univerzita 2 750 000 1 950 000



CZ.
04.4.83/1.
2.00.1/001
6

Ověřování vhodných odrůd obilnin 
(ozimá pšenice, jarní ječmen) pro 
ekologické zemědělství ČR

Jihočeská univerzita 1 676 000 1 257 000

CZ.
04.4.83/1.
2.00.1/002
0

Gemeinsam + Evropský integrační 
proces jako šance pro další rozvoj 
malých a středních podniků 
v příhraničních regionech

Obchodní 
a hospodářská komora 
Brno

6 608 775 4 787 250

CZ.
04.4.83/1.
2.00.1/002
7

Bez hranic - Projekt přeshraničních 
aktivit a spolupráce podnikatelů na 
území kraje Vysočina - Dolní 
Rakousko

Hospodářská komora 
Třebíč 1 009 225 756 919

CZ.
04.4.83/1.
2.00.1/003
2

3 in BOS - interregionální, 
interaktivní, internetová aplikace 
chovatelů skotu

Svaz chovatelů českého 
strakatého skotu 650 000 487 500

CZ.
04.4.83/1.
2.00.1/012
3

Aktivní hospodářský prostor 
Vysočina - Dolní Rakousko

Hospodářská komora 
Jihlava 2 353 000 1 764 750

CZ.
04.4.83/1.
2.00.1/022
3

Econet platform - Hospodářská 
spolupráce pro české a rakouské 
malé a střední podniky v ose jižní 
Moravy - Dolního Rakouska 
a Vídně

Obchodní 
a hospodářská komora 
Brno

4 203 360 3 152 520

CZ.
04.4.83/1.
2.00.1/023
2

Kooperativní rozvoj lokalit 
v příhraničí - Jihočeský kraj/Dolní 
Rakousko

Jihočeská hospodářská 
komora 1 200 000 900 000

CZ.
04.4.83/1.
2.00.1/023
6

Healthregio Nemocnice České 
Budějovice, a. s. 1 415 448 1 061 586

CZ.
04.4.83/1.
2.00.1/037
8

Využití komparativních výhod MSP Okresní hospodářská 
komora Hodonín 1 400 000 1 050 000

CZ.
04.4.83/1.
3.00.1/001
4

Společná prezentace turistických 
aktivit na území Jižních Čech 
a Horního Rakouska

Jihočeská centrála 
cestovního ruchu 1 297 000 972 750

CZ.
04.4.83/1.
3.00.1/002
2

Realizace Mlynářské stezky město Náměšť nad 
Oslavou 855 452 641 589

CZ.
04.4.83/1.
3.00.1/002
5

Zlepšení turistické nabídky na 
Šumavě – rozhledna ve věži kostela 
sv. Jakuba v Prachaticích

město Prachatice 1 450 000 1 087 500



CZ.
04.4.83/1.
3.00.1/002
6

Dny evropského dědictví 
v Prachaticích

Římskokatolická 
farnost Prachatice 415 000 311 250

CZ.
04.4.83/1.
3.00.1/003
0

Terénní mapování sítě jezdeckých 
stezek a koňských stanic v kraji 
Vysočina

Vysočina 998 000 748 500

CZ.
04.4.83/1.
3.00.1/004
0

Putování na koni Jihomoravským 
krajem - Koňské stanice a jezdecké 
stezky

Jihomoravský kraj 1 000 000 750 000

CZ.
04.4.83/1.
3.00.1/005
1

Růže a meč. Výstava v klášteře ve 
Vyšším Brodě k historickému 
románu „Vítek“ u příležitosti 200. 
výročí narození spisovatele 
Adalberta Stiftera

Sdružení přátel 
vyšebrodského kláštera 3 010 224 2 257 668

CZ.
04.4.83/1.
3.00.1/011
1

Spolupráce Města Brtnice, 
kulturních institucí v České 
republice a Rakouského muzea 
užitého umění v oblasti výstavnictví 
a muzejní práce

město Brtnice 1 301 400 976 050

CZ.
04.4.83/1.
3.00.1/011
8

Zimní běžecké trasy v příhraničním 
regionu České Kanady

Sdružení pohraničních 
obcí a měst okresu 
Jindřichův Hradec

1 416 100 1 062 000

CZ.
04.4.83/1.
3.00.1/012
0

Pálava - tradicí k lidem Římskokatolická 
farnost Klentnice 527 600 395 700

CZ.
04.4.83/1.
3.00.1/012
1

Jihlava - město střední Evropy: od 
renesance po průmyslovou revoluci. 
Historie regionu v kontextu 
středoevropských dějin jako objekt 
vědy i volnočasových aktivit

Muzeum Vysočiny 
Jihlava 3 900 000 2 925 000

CZ.
04.4.83/1.
3.00.1/012
8

Systém tvorby a zavádění produktů 
cestovního ruchu v návaznosti na 
destinační management a marketing

Jihočeská centrála 
cestovního ruchu 2 467 000 1 850 000

CZ.
04.4.83/1.
3.00.1/013
9

Portál cykloturistiky 
Jihomoravského kraje v návaznosti 
na Dolní Rakousko

Jihomoravský kraj 7 500 000 5 625 000

CZ.
04.4.83/1.
3.00.1/014
8

Muzeum Fotoateliér Seidel Český 
Krumlov - 2. etapa: Veřejně 
přístupná expozice

Českokrumlovský 
rozvojový fond spol. 
s r.o.

7 000 000 5 250 000

CZ.
04.4.83/1.

Přeshraniční informační centrum 
Hevlín

obec Hevlín 9 765 519 7 324 139



3.00.1/021
4
CZ.
04.4.83/1.
3.00.1/022
1

Infrastruktura pro zvýšení kvality 
cestovního ruchu v Nových Hradech 
ve vazbě na přeshraniční spolupráci

město Nové Hrady 5 246 784 3 935 088

CZ.
04.4.83/1.
3.00.1/022
2

Vzorové zavádění rozsáhlého 
informačního systému - Komunální 
geodata a turistický informační 
systém

město Nová Bystřice 754 860 566 100

CZ.
04.4.83/1.
3.00.1/022
8

Obnova areálu parního mlýna 
v Telči

MILLenium, regio 
coeli, o.p.s. 6 183 788 4 637 841

CZ.
04.4.83/1.
3.00.1/023
3

Přeshraniční systém značení 
turistických cílů Jihočeský kraj 12 400 890 9 300 000

CZ.
04.4.83/1.
3.00.1/023
7

Cyklostezka Frymburk-Lipno nad 
Vltavou

obec Lipno nad 
Vltavou 14 960 511 11 220 383

CZ.
04.4.83/1.
3.00.1/037
5

Hodonín-Zistersdorf, města 
turistiky, folkloru a kultury město Hodonín 1 404 150 1 053 113

CZ.
04.4.83/1.
3.00.1/038
6

Středověký vodní mlýn 
v Hoslovicích, jihočeský skanzen I. 
etapa

Muzeum středního 
Pootaví Strakonice 10 605 411 3 960 257

CZ.
04.4.83/1.
3.00.1/037
6

Kongresové centrum Mikulov Regionální muzeum 
Mikulov 4 146 660 3 109 995

CZ.
04.4.83/1.
3.00.1/036
8

Vítáme Vás, sousedé Znojemský regionální 
rozvoj Znojmo 2 951 000 2 213 250

CZ.
04.4.83/1.
3.00.1/036
6

Zlepšení informačního systému 
mikroregionu Nový Dvůr

Mikroregion Nový 
Dvůr 1 778 411 1 333 808

CZ.
04.4.83/1.
3.00.1/037
7

Systém orientačního značení 
Podluží Region Podluží 1 558 600 1 168 600

CZ.
04.4.83/2.
1.00.1/001

Oprava místních komunikací 
zajišťujících přístup k turistickým 
objektům v Nových Hradech

město Nové Hrady 5 029 495 3 772 121



7
CZ.
04.4.83/2.
1.00.1/003
9

Spojení dvou břehů CZ - a - 
Stavební úpravy lávky pro cyklisty 
Nový Přerov – Jevišovka na trase 
Praha - Vídeň

obec Nový Přerov 4 500 000 3 375 000

CZ.
04.4.83/2.
1.00.1/012
4

Vranov nad Dyjí, přístupová 
komunikace II/398

Správa a údržba silnic 
Jihomoravského kraje 12 797 603 9 598 202

CZ.
04.4.83/2.
1.00.1/012
7

Bezpečné cykloturistické propojení 
Hustopečska s Dolním Rakouskem - 
oprava povrchů polních cest 
s využitím v systému tras 
vinařských stezek

Mikroregion 
Hustopečsko 5 606 011 4 204 508

CZ.
04.4.83/2.
1.00.1/012
9

II/411, II/152, III/15226 Moravské 
Budějovice - okružní křižovatka Vysočina 13 000 000 9 750 000

CZ.
04.4.83/2.
1.00.1/013
2

Infrastruktura turistických 
hraničních přechodů Jižní Čechy – 
Rakousko

Jihočeský kraj 8 954 162 6 715 622

CZ.
04.4.83/2.
1.00.1/013
3

Zkvalitnění dopravního napojení 
příhraničního území - řešení ulice 
Svobody v rámci Městské 
památkové rezervace v Mikulově

město Mikulov 6 494 420 4 870 815

CZ.
04.4.83/2.
1.00.1/014
1

Stavební úpravy turistického centra 
pěšího přechodu v Českých 
Velenicích

město České Velenice 4 092 117 3 069 087

CZ.
04.4.83/2.
1.00.1/021
6

Zprovoznění určeného místa česko-
rakouské hranice na turistické stezce 
Mikulov – Ottenthal

město Mikulov 2 844 675 2 094 517

CZ.
04.4.83/2.
1.00.1/022
0

Zlepšení přeshraniční infrastruktury 
v JMK

Správa a údržba silnic 
Jihomoravského kraje 16 798 973 8 799 383

CZ.
04.4.83/2.
1.00.1/023
0

Infrastruktura turistických 
hraničních přechodů Jižní Čechy – 
Dolní Rakousko

Jihočeský kraj 2 448 782 1 836 586

CZ.
04.4.83/2.
1.00.1/023
4

Rekonstrukce přístupové 
komunikace k hraničnímu přechodu 
Studánky/Weigetschlag – silnice II/
161

Jihočeský kraj 12 106 565 5 943 584

CZ.
04.4.83/2.
1.00.1/023

Vyhodnocení vlivu záměru realizace 
rekonstrukce přístupových silnic 
k hraničnímu přechodu Zadní 

Jihočeský kraj 273 000 204 750



5 Zvonková – Schőneben na životní 
prostředí

CZ.
04.4.83/2.
2.00.1/002
9

Cyklostezka Jihlava–Třebíč–Raabs statutární město Jihlava 1 930 000 1 447 500

CZ.
04.4.83/2.
2.00.1/013
1

Plánování a příprava projektové 
dokumentace příhraniční silniční 
komunikace Jižní Čechy - Rakousko

Jihočeský kraj 3 390 000 2 542 500

CZ.
04.4.83/2.
2.00.1/021
5

Severojižní propojení kraje 
Vysočina Vysočina 11 850 000 8 887 500

CZ.
04.4.83/3.
1.00.1/003
4

Historie a příběhy sousedství obec Suchohrdly 1 218 753 914 064

CZ.
04.4.83/3.
1.00.1/004
1

Dobří sousedé Regionální rozvojová 
agentura jižní Moravy 1 496 140 1 122 105

CZ.
04.4.83/3.
1.00.1/004
2

ACCC - Hospodářská podpora 
uměleckých a kulturních aktivit 
v hraničních regionech (Jihočeský 
kraj 2005)

ACCC Česká republika 
o. s. 328 000 246 000

CZ.
04.4.83/3.
1.00.1/004
3

Spolupráce českých a rakouských 
inspektorů potravin v příhraničním 
česko-rakouském regionu

Státní zemědělská 
a potravinářská 
inspekce

627 538 470 653

CZ.
04.4.83/3.
1.00.1/004
4

Regionální centrum fotografie Národní muzeum 
fotografie 1 167 170 875 378

CZ.
04.4.83/3.
1.00.1/004
7

Centrum pro přeshraniční 
spolupráci – projekt na podporu 
přeshraniční spolupráce a podporu 
vzniku projektů obcí a neziskového 
sektoru na Třeboňsku

Třeboňská rozvojová 
o.p.s. 1 399 250 1 049 438

CZ.
04.4.83/3.
1.00.1/014
9

Muzeum Fotoateliér Seidel Český 
Krumlov - 3.etapa: Centrum česko-
rakousko-německého porozumění

Českokrumlovský 
rozvojový fond spol. 
s r.o.

6 000 000 4 500 000

CZ.
04.4.83/3.
1.00.1/015
0

Přeshraniční česko-rakouská 
fotbalová škola pro mládež Jihočeský fotbal, o.s. 1 403 150 1 052 362

CZ.
04.4.83/3.

Turistika na koni - rozvoj atraktivní 
novinky v oblasti cestovního ruchu 

Turistika na koni - 
odbor při Klubu 2 000 000 1 500 000



1.00.1/022
5 v Jihočeském kraji českých turistů 

Jihočeský kraj
CZ.
04.4.83/3.
1.00.1/022
7

Kvalita života ve stáří - 
implementace programu LIMA 
a přidružené aktivity

Centrum pro rodinu 
a sociální péči 2 051 400 1 418 550

CZ.
04.4.83/3.
1.00.1/023
1

Sítě Euroregionu Silva Nortica - 
rozvoj a inovace Jihočeská Silva Nortica 5 508 800 4 131 600

CZ.
04.4.83/3.
1.00.1/035
9

Vytvoření sítě Jihočeského 
folklorního sdružení v návaznosti na 
Dolní Rakousko

Jihočeské folklórní 
sdružení 2 800 000 2 100 000

CZ.
04.4.83/3.
1.00.1/036
0

Zavedení Rodinných pasů Jihomoravský kraj 4 994 787 3 746 090

CZ.
04.4.83/3.
1.00.1/036
1

Červená hranice 2006 Český červený kříž 1 190 200 892 650

CZ.
04.4.83/3.
1.00.1/036
4

Vytváření kooperačních sítí 
zahradnických škol v České 
republice a Rakousku

Střední odborná škola, 
Střední odborné učiliště 
a Odborné učiliště 
Třešť

2 104 805 1 578 604

CZ.
04.4.83/3.
1.00.1/036
5

Dobří sousedé II Regionální rozvojová 
agentura jižní Moravy 1 580 035 1 185 026

CZ.
04.4.83/3.
1.00.1/038
2

Podpora přeshraniční spolupráce 
Ekobydlení

Sdružení pro 
ekobydlení 510 749 383 062

CZ.
04.4.83/3.
1.00.1/038
5

Vytvoření sítě golfových klubů 
v rámci sportovní spolupráce jižní 
Čechy - Dolní Rakousko

Golf Club Mnich 3 100 000 2 325 000

CZ.
04.4.83/3.
2.03.1

Dispoziční fond v Jihočeském kraji Jihočeská Silva Nortica 17 285 611 12 964 200

CZ.
04.4.83/3.
2.01.1

Dispoziční fond v Jihomoravském 
kraji

Sdružení obcí a měst 
jižní Moravy 17 292 928 12 969 704

CZ.
04.4.83/3.
2.02.1

Dispoziční fond v kraji Vysočina Sdružení obcí Vysočiny 6 323 600 4 742 700

CZ.
04.4.83/3.

Superliga basketbalu vozíčkářů - 
sezóna 2005-2006

Sportovní klub HOBIT 
Brno

833 765 625 324



2.00.1/003
8
CZ.
04.4.83/3.
2.00.1/022
9

Boříme hranice předsudků Rada dětí a mládeže 
Jihočeského kraje 2 983 200 2 237 400

CZ.
04.4.83/4.
1.00.1/011
5

Výstavba přeshraničních kontaktů 
sociálních partnerů s trvalým 
strukturálním zajištěním

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů

1 411 342 1 058 507

CZ.
04.4.83/4.
1.00.1/012
2

Česko-rakouská akademie expertů
Obchodní 
a hospodářská komora 
Brno-venkov

4 500 300 3 375 225

CZ.
04.4.83/4.
1.00.1/036
7

Rozvoj kooperace a vzdělávání 
mezi členy Českého rybářského 
svazu a jejich partnery

Český rybářský svaz, 
Jihočeský územní svaz 
České Budějovice

2 430 036 1 822 527

CZ.
04.4.83/4.
2.00.1/002
1

Medien
Základní škola T.G. 
Masaryka Moravské 
Budějovice

680 000 510 000

CZ.
04.4.83/4.
2.00.1/004
8

Infrastruktura pro společný studijní 
program v oboru biotechnologie 
a biomedicíny

Ústav systémové 
biologie a ekologie 
Akademie věd České 
republiky

9 995 291 5 995 527

CZ.
04.4.83/4.
2.00.1/004
9

Založení a provoz laboratoře 
kultivace buněčných kultur s cílem 
společného výzkumu v oblasti 
biomedicíny a biotechnologie

Ústav systémové 
biologie a ekologie 
Akademie věd České 
republiky

9 487 400 7 115 550

CZ.
04.4.83/4.
2.00.1/014
0

Podpora profese mechatronik - krok 
ke vzájemnému uznávání 
kvalifikací v rámci EU

Okresní hospodářská 
komora Brno - venkov 4 077 000 3 057 750

CZ.
04.4.83/4.
2.00.1/014
2

Inkubátor pro řasové biotechnologie 
- Česko-rakouské partnerství pro 
vědu

Mikrobiologický ústav 
Akademie věd České 
republiky

13 140 000 7 140 000

CZ.
04.4.83/4.
2.00.1/014
7

Muzeum - prostor pro partnerství, 
prostor pro společnou historii 
i současnost

Jihočeské muzeum 
v Českých 
Budějovicích

1 990 926 1 493 195

CZ.
04.4.83/4.
2.00.1/022
6

Vzdělávání v Česko-rakouském 
centru pro rozvoj podnikání

ZERA Zemědělská 
a ekologická regionální 
agentura

4 339 480 3 057 923

CZ.
04.4.83/4.
2.00.1/023

Kvalifikace a pracovní uplatnění 
mladých lidí s postižením v České 
republice a Rakousku - Chráněná 

Domov sv. Anežky, 
o.p.s.

3 115 000 2 336 250



8 dílna u Svaté Kateřiny
CZ.
04.4.83/5.
1.00.1/001
3

Centrum pro přeshraniční 
spolupráci a transfer know-how 
v oblasti obnovitelných zdrojů 
energií

AgEnDa, o.s. 615 000 461 250

CZ.
04.4.83/5.
1.00.1/003
1

Systém sběru a třídění bioodpadu
ZERA Zemědělská 
a ekologická regionální 
agentura

4 080 640 3 006 480

CZ.
04.4.83/5.
1.00.1/003
3

Energeticky soběstačné obce 
v příhraniční oblasti

EkoWATT – středisko 
pro obnovitelné zdroje 
a úspory energie

1 183 000 887 250

CZ.
04.4.83/5.
1.00.1/003
5

Prosazování užívání dřeva z šetrně 
obhospodařovaných lesů - 
propagace a poradenství

Pracovní skupina pro 
certifikaci lesů FSC 
v ČR

539 550 404 663

CZ.
04.4.83/5.
1.00.1/004
6

Hlavní přeshraniční region spolku 
na ochranu klimatu 2005-2006 
Dolní Rakousko-Česká republika 
(Slavonicko, Hrušovansko)

ENKI, o.p.s. 3 418 900 2 564 175

CZ.
04.4.83/5.
1.00.1/015
1

Optimální využití biomasy, 
bioodpadů a odpadů jako 
alternativních energetických zdrojů 
v regionech Vysočina, JižníČechy, 
Waldviertel, Weinviertel

Energetická agentura 
Vysočiny, zspo 3 350 000 2 512 500

CZ.
04.4.83/5.
2.00.1/001
2

Společná aktivní ochrana 
a monitoring vydry říční na území 
Jihočeského kraje a Waldviertelu

Český nadační fond pro 
vydru 1 032 898 774 673

CZ.
04.4.83/5.
2.00.1/013
5

Krajina našich předků město Mikulov 3 041 200 2 280 900

CZ.
04.4.83/5.
2.00.1/021
7

Ochrana a využití kulturně 
historické krajiny v pohraničí - 
obnova zeleně v lokalitě Kozího 
hrádku

město Mikulov 4 965 610 3 724 208

CZ.
04.4.83/5.
2.00.1/021
9

Turistická infrastruktura Národního 
parku Podyjí

Správa Národního 
parku Podyjí 1 982 275 1 486 706

CZ.
04.4.83/5.
2.00.1/037
0

Metodika hodnocení kvality odpadu 
v regionu

ZERA Zemědělská 
a ekologická regionální 
agentura

2 219 900 428 995

CZ.
04.4.83/5.
2.00.1/037

Nové řešení přístupu k vrcholu 
Boubína

Správa Národního 
parku a Chráněné 
krajinné oblasti 

460 000 345 000



2 Šumava

CZ.
04.4.83/5.
2.00.1/035
6

Bilaterální projekt Dyje - Thaya: 
posouzení ekologického stavu 
a vypracování návrhů opatření pro 
ochranu nebo zlepšení ekologického 
stavu vod

Výzkumný ústav 
vodohospodářský 
T. G. Masaryka

1 162 250 722 196

CZ.
04.4.83/5.
2.00.1/035
7

Kurdějov - ochrana biosférické 
lokality ZO ČSOP Ždánický les 989 000 741 750

CZ.
04.4.83/5.
3.00.1/012
6

Rozvoj šetrné turistiky v oblasti 
Soutoku - facilitovaný proces 
přípravy strategie

Biosférická rezervace 
Dolní Morava, o.p.s. 1 500 175 1 125 131

CZ.
04.4.83/5.
3.00.1/038
1

Přeshraniční studie územního 
rozvoje Česko-rakouská, o. p. s. 1 650 000 1 237 500



Vybrané projekty
Medien
Na Základní  škole  T.  G.  Masaryka  v Moravských  Budějovicích  měli 
žáci díky podpoře ze strany vedení školy neobyčejně zajímavou výuku 
německého  jazyka.  Úspěšně  realizovaný  projekt  v rámci  Inciativy 
Společenství  INTERREG  IIIA,  který  skončil  v červnu  2006,  byl 
zaměřen na používání moderních komunikačních technologií, internetu, 
elektronické  pošty,  digitálních  fotografií,  diktafonu,  videokamery, 
videoprojekce a organizaci  diskusního fóra za účelem podpory výuky 
němčiny,  resp.  češtiny  v partnerské  škole.  Žáci  ZŠ  T.  G.  Masaryka 
navštívili  postupně  všechny partnerské  školy a pořídili  videozáznamy 
škol  a  památek  jednotlivých míst.  Rozvíjení  přátelských vztahů mezi 
žáky školy a obdobných škol v Kautzenu, Pulkau a ve Vídni napomohlo 
ke zvýšení zájmu o studium jazyka sousedního státu. 

            Kalendář přátelství 2007      

Projekt měl možnost navázat na dřívější spolupráci v projektech INTERREG a PHARE již od roku 
2000 a byl určen pro žáky ve věku od 10 do 15 let. Vzájemná setkání byla tématicky zaměřena na 
kulturu, sport a společnou historii tohoto regionu, skupiny žáků z partnerských škol si e-mailem 
vyměňovaly aktuální informace o projektu a dění ve škole. Závěr projektu tvořila videokonference 
za účasti všech partnerů i širší veřejnosti. V rámci projektu byl připraven také nástěnný kalendář 
přátelství pro rok 2007.

Co mají  děti  z obou stran hranice nejraději  ve vyprávěních? Asi historky o slavném loupežníku 
Johannu  Georgu  Graselovi,  který  se  narodil  v roce  1790  v  Nových  Syrovicích  u Moravských 
Budějovic a v lednu 1818 byl za svoje skutky popraven ve Vídni. Žáci základní školy se se svými 
rakouskými kamarády vydali  po jeho stopách a na závěr  si  s nimi uspořádali  elektronický kvíz 
o životě tohoto pověstného loupežníka.

        Výprava dětí ZŠ T.G.M. do Kautzenu (jaro 2006) Kvíz jako příspěvek k vzájemnému poznání            

Základní údaje o projektu:
Číslo projektu název projektu

CZ.04.4.83/4.2.00.1/0021
Žadatel:

Medien
ZŠ T.G. Masaryka Moravské Budějovice, příspěvková 
organizace

Příspěvek Společenství :  Kč 510 000,--
Národní veřejné prostředky 
(celkem):  Kč 170 000,--

Kontakt: Věra Nováková, ZŠ T.G.Masaryka, Moravské Budějovice



nám. Svobody 903, 676 02 Moravské Budějovice
tel. 568 420 143, e-mail veno@centrum.cz

Muzeum - Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově

Tento  projekt  reprezentuje  aktivity  Iniciativy  Společenství 
INTERREG IIIA na záchranu kulturního  dědictví,  i když  v 
tomto případě se jedná o projekt unikátní. Jeho idea se zrodila 
v okamžiku, kdy se Českokrumlovskému rozvojovému fondu, 
spol. s r.o. (100% dceřiná společnost města Český Krumlov) 
podařilo od dědiců rodiny "fotografa Šumavy" Josefa Seidela 
koupit  jeho  dům  s unikátním  ateliérem  v Linecké  ulici 
v Českém Krumlově.

V podkroví Seidelova domu byl nalezen vpravdě historický 
poklad  -  obrázková  kronika  Šumavy  -  skleněné  negativy 
pečlivě balené do dnes již zažloutlých dobových novin. Našlo 
se  téměř  osmdesát  tisíc  kusů  skleněných  negativů,  z nichž 
první  pocházejí  z roku  1884.  Pod  vedením  Ing.  Petra 
Hudičáka, manažera projektu, ožívají dávno zašlé časy znovu 
v celé kráse.  Je to úžasné,  když se proti  světlu podíváte na 
stará sklíčka a před sebou máte obrázek doby před sto lety. 

Josef Seidel (1859 – 1935) 
© Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.

Vidíte tvář krajiny, kterou již na mnoha místech nemá. Každý skleněný negativ je pečlivě očištěn, 
naskenován  včetně  novin,  do  kterých  byl  zabalen,  zaevidován  a znovu  zabalen  pro  uskladnění 
v dnes provizorně odloučeném archivu. Vedle dobových snímků ze života na Šumavě se dochovaly 
také  portrétní  fotografie.  Vzhledem  k tomu,  že  v ateliéru  zůstaly  dochovány  knihy  se  zápisy 
o pořízení těchto fotografií, lze většinou identifikovat, kdo je na té které fotografii. Pro řadu rodin z 
obou stran hranice se tak otevírá možnost získat snímky svých předků tak, jak se dochovaly v tomto 
ateliéru.

Význam  této  památky  spočívá  především 
v unikátní  komplexnosti  jejích  autentických 
součástí - na jednom místě se zde totiž dochovala 
jednak samotná budova s ateliérem s minimálními 
stavebními  úpravami,  dále  významná  část 
původního  technického  vybavení  fotoateliéru 
a konečně  i samotné  dílo  poměrně  velkého 
rozsahu,  které  zde  bylo  vytvořeno.  Fotoateliér 
Seidel  je  z těchto  důvodů  unikátní  příležitostí 
k vytvoření  kulturního  projektu  světového 
významu.

Smyslem  projektu  je  jednak  záchrana,  resp. 
rekonstrukce objektu i fotoateliéru Josefa Seidela, 
jednak záchrana a nové využití starých skleněných 
negativů. Objekt Seidelova domu je jako kulturní 
památka  součástí  Městské  památkové  zóny  v 
Českém Krumlově a má vysokou historickou 

 Pohled na část archivu Josefa a Františka Seidela
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hodnotu.  První  etapa  projektu  -  záchrana  díla  a příprava  úvodní  expozice  -  byla  podpořena 
z programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 
(1,5 mil.  Kč), další dvě etapy (veřejně přístupná expozice a centrum česko-rakousko-německého 
porozumění)  jsou  podporovány  z programu  Iniciativy  Společenství  INTERREG  IIIA  Česká 
republika  -  Rakousko.  V rekonstruovaném objektu  má  ve  zmíněných  posledních  dvou  etapách 
vzniknout muzeum Fotoateliér Seidel a Centrum česko-rakousko-německého porozumění. V muzeu 
bude veřejnosti  zpřístupněn zrekonstruovaný ateliér,  fotokomora a ukázky z díla J. Seidela.  Dále 
zde bude umístěno badatelské a konzervátorské pracoviště. V Centru porozumění se předpokládá 
archiv,  odborné  historické  pracoviště,  databanka  společné  česko-rakouské  historie,  vzdělávací 
a jednací prostory pro setkávání zájemců o česko-rakousko-německé porozumění.

Seidelův dům před rekonstrukcí
   © Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.

Základní údaje o projektu:
Číslo projektu název projektu

CZ.04.4.82/1.2.00.1/0077
Muzeum Fotoateliér Seidel Český Krumlov
1. etapa: Záchrana díla a příprava úvodní expozice
(tato etapa byla financována z programu „Bavorsko“)

CZ.04.4.83/1.3.00.1/0148 Muzeum Fotoateliér Seidel Český Krumlov
2. etapa: Veřejně přístupná expozice

CZ.04.4.83/3.1.00.1/0149 Muzeum Fotoateliér Seidel Český Krumlov
3. etapa: Centrum česko-rakousko-německého porozumění

Žadatel: Českokrumlovský rozvojový fond spol. s r.o.
Příspěvek Společenství (celkem):  Kč 11 250 000,--
Národní veřejné prostředky 
(celkem):  Kč 3 750 000,--

Kontakt: 

Ing. Petr Hudičák, Českokrumlovský rozvojový fond, spol. 
s r.o.
Masná 131, 381 01 Český Krumlov
tel. 602 348 772, e-mail petr.hudicak@ckrf.ckrumlov.cz
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