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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,

dostává se Vám do rukou nová publikace „Průvodce 
programy Interreg IIIB a Interreg IIIC“, kterou vydalo 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Tyto programy jsou velice významnou iniciativou 
Evropského společenství, která napomáhá harmonickému 
a udržitelnému rozvoji celé Evropy formou transevropské 
spolupráce. V rámci programů Interreg IIIB a Interreg IIIC 
se realizují projekty nadnárodního významu, které, přestože 
jsou neinvestičního charakteru, mají velký význam pro 
vyvážený rozvoj celého evropského prostoru. 

Do projektů se mohou zapojit nejen regiony, obce a jejich 
sdružení, ale též obecně prospěšné organizace, univerzity 
a další subjekty. Cílem obou programů je především čer-
pání a výměna zkušeností, společné hledání cest k řešení problematiky 
nadnárodního významu a jejich koordinované prosazování v evropských 
orgánech. Závěry jednotlivých projektů programů Interreg IIIB a Inter-
reg IIIC napomáhají realizaci následných investičních projektů z fondů 
Evropské unie jelikož prokazují jejich vzájemné vazby a opodstatnění. 
V současné době můžeme pro naši účast v obou programech využít 
pouze prostředky z předvstupních fondů EU. Po vstupu České republiky 
do Evropské unie však budeme mít právo čerpat prostředky z Evrop-
ského regionálního rozvojového fondu stejně jako ostatní členské země.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR je garantem české účasti v obou pro-
gramech a již v předchozím programu INTERREG IIC napomohlo rea-
lizaci řady úspěšných projektů (jako například Vision Planet, Oderregio, 
Preparity, Tecnoman a další). 

Cílem této publikace je poskytnout základní informace o obou progra-
mech, abyste mohli posoudit jejich užitečnost a zvážit možnost Vašeho 
zapojení. 

Praha, červen 2003

 

 Ministr pro místní rozvoj 
 Mgr. Pavel Němec

Úvodní slovo
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1.1. Program Interreg

Program Interreg vznikl jako iniciativa Evropského Společenství. Zabývá 
se transevropskou spoluprací a je zaměřen na povzbuzení harmonického 
a vyváženého rozvoje celého území Evropy. 

Tato spolupráce se v letech 1991 - 1993 soustředila na přeshraniční 
dvoustrannou, výjimečně třístrannou kooperaci regionů po obou stranách 
hranic. 

Ve  druhém období 1994 - 1999 tato činnost pokračovala, ale byla roz-
šířena o další formy, tzv. „větve“. Dvoustranná přeshraniční spolupráce 
pokračovala jako větev IIA. Větev IIB byla vyhrazena pro tvorbu nadná-
rodních energetických sítí. Rozšiřující se spolupráce nejen mezi člen-
skými, nýbrž i s nečlenskými státy EU vedla k  tomu, aby se spolupráce 
v územním rozvoji, pod názvem Interreg IIC, uskutečňovala i na základě 
vícestranného přístupu, a to v několika různých prostorech pokrývajících 

01 Úvodní část 

Interreg (1991 – 1993)
Přeshraniční spolupráce

Interreg IIA Interreg IIB Interreg IIC
(1994 – 1999)

přeshraniční spolupráce
(1994 – 1999)

energetické sítě
(1994 – 1999)
územní rozvoj

Interreg IIIA Interreg IIIB Interreg IIIC
(2000 – 2006)

přeshraniční spolupráce
(2000 – 2006)

nadnárodní spolupráce
(2000 – 2006)

meziregionální spolupráce

Programy Interreg – úvodní část
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celou Evropu, které se v řadě případů překrývají (např. Rakousko do pro-
gramu CADSES i do Alpského prostoru, nebo Badensko-Würtembersko 
do programu CADSES i do Severozápadní Evropy).

Z iniciativy čtyř členských států (Rakouska, Německa, Itálie a Řecka) 
byla spolupráce v prostoru zahrnujícím též Českou republiku dohodnuta 
v roce 1996 a věcně zahájena v roce 1997. Týkala se prostoru střední 
Evropy, Jaderského moře, Podunají a jihovýchodní Evropy. Oficiálně 
užívaný název tohoto prostoru je CADSES. 

Ve třetím období 2000 - 2006 činnost Interreg pokračuje, i když s urči-
tými úpravami. Na větev IIA předcházejícího cyklu navazuje větev IIIA, 
na větev IIC navazuje větev IIIB. Spolupráce mezi zeměmi v Programu 
Interreg IIIB, jehož se účastní i Česká republika, pokračuje v prostoru 
CADSES. Došlo pouze k jeho nepatrnému rozšíření. Tento prostor je 
velmi rozsáhlý, v současné době zahrnuje zcela nebo zčásti území čtyř 
členských států EU a 14 nečlenských států (viz mapa území CADSES na 
str. 9). Dřívější větev IIB měla časově omezený charakter a nemá žádnou 
návaznost. Jako zcela nová však vzniká větev IIIC, jež počítá se spolu-
prací mezi zeměmi a regiony nejrůznějších částí Evropy. 

1.2. Definice a zaměření programů

Interreg IIIA, B a C

Současný program Interreg je rozdělen do tří níže uvedených větví:

KAPITOLA 01

Interreg III (2000 – 2006)

Interreg IIIA Interreg IIIB Interreg IIIC
Podpora integrace politik regionálního 

rozvoje v příhraničních regionech, 
včetně periferních regionů Evropské 

unie a vybraných přímořských oblastí

Podpora harmonického územního roz-
voje a integrace ve stanovených úze-

mích Evropy (v našem případě 
v území CADSES)

Zkvalitňování politiky územního roz-
voje a soudržnosti včetně mezinárodní 

a meziregionální spolupráce
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2.1. Definice území CADSES

a základní informace o Programu 

Evropa je pro realizaci programu Interreg IIIB (dále Program) rozdě-
lena do třinácti území. Největším a nejkomplexnějším z nich je území 
CADSES – středoevropské, jaderské, podunajské a jihovýchodní evrop-
ské území. Tento prostor zahrnuje 18 zemí (viz mapa území CADSES). 

Jedná se o Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Českou republiku, 
Chorvatsko, Srbsko a Černou Horu, severní a východní Itálii, Maďarsko, 
Makedonii, Moldávii, východní část Německa, Polsko, Rakousko, 
Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a část Ukrajiny. 

Integrace v území CADSES se orientuje na dosahování níže uvedených 
cílů:

■ stanovení společného chápání územních politik;
■ zřízení základny pro rozvíjení společných pravidel a zásad v územním 

plánování;
■ vytváření jednotné představy dopravních a komunikačních sítí;
■ podpora nejlepších podmínek trvale udržitelného rozvoje;
■ ochrana přírodního dědictví a předcházení jeho devastaci – včetně 

předcházení povodním a katastrofám;
■ zhodnocení potenciálu kulturního a historického dědictví jako prvku 

ekonomického rozvoje.

Tyto cíle se odrážejí ve čtyřech prioritách programu Interreg IIIB 
CADSES. Každá země v území CADSES může na tomto Programu 
participovat a účastnit se jednání řídících orgánů. Je zde snaha integrovat 
všechny programy a nástroje, které Evropská unie poskytuje zemím, jež 
patří do území CADSES, ale nejsou dosud členy EU (TACIS, Phare, 
CARDS, ISPA, SAPARD, TINA). Program je výsledkem společného 
procesu, kterého se přímo účastnily téměř všechny partnerské země 
prostřednictvím národních a nadnárodních seminářů, konferencí a k tomu 
určených setkání skupin expertů. Během programovacího procesu byla 
zvláštní pozornost věnována všem aspektům životního prostředí.

2.2. Zaměření Programu, priority a opatření 

a návaznost na program Interreg IIC

Uvědomění si potřeby nadnárodní spolupráce na úseku politik územ-
ního rozvoje se objevilo v 90. letech. V roce 1994 ministři odpovědní 
za plánování územního rozvoje členských států Evropské unie přijali 
Lipské zásady, které se staly výchozím bodem pro rozvoj Perspektivy 
evropského územního rozvoje (ESDP – European Spatial Development 
Perspective). Po konzultacích s členskými státy a dalšími významnými 

02 Program Interreg IIIB
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KAPITOLA 02

Území programu Interreg IIIB CADSES 
v období 2000 – 2006

/ CADSES region
/ Členské státy EU

/ Kandidátské země

/ Třetí země

Bývalá Jugoslávská republika a Makedonie
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KAPITOLA 02

evropskými institucemi zahájila Evropská komise v červenci 1996 první 
iniciativu Společenství Interreg IIC. Ta byla zaměřena na nadnárodní 
spolupráci v územním rozvoji. Na tuto iniciativu Společenství lze pohlí-
žet jako na první výsledek procesu ESDP. Původně bylo určeno osm vět-
ších nadnárodních programových území (dnes jich je třináct), přičemž ve 
dvou z nich probíhá spolupráce se zeměmi vně EU (CADSES a regiony 
Baltského moře).

Pro program Interreg jsou také relevantní „Řídící principy trvale udrži-
telného územního rozvoje evropského kontinentu“ přijaté na konferenci 
CEMAT (Evropská konference ministrů zodpovědných za územní pláno-
vání při Radě Evropy) v Hannoveru v září 2000.

Iniciativa Interreg IIIB CADSES staví na zkušenostech získaných pro-
střednictvím Interreg IIC a na další analytické evidenci (analýza SWOT). 
Program vychází z ESDP, Řídících principů CEMAT, hlavních směrů 
a návrhů opatření (Guidelines and Policy Proposals) projektu VISION 
PLANET a výsledků projektu ESTIA. Ty jsou jedním z hlavních nástrojů 
k aplikaci příslušných představ, strategií a činností požadovaných 
v tomto Programu. 

Program oslovuje především subjekty, které se zabývají územním rozvo-
jem, a to zejména v následujících oblastech:

■ územní plánování;
■ regionální (ekonomická) politika;
■ územně významné sektorové a problémové politiky.

Na nejvyšší, tedy programové úrovni (instituce managementu Programu 
a instituce národního spolufinancování) se program Interreg IIIB 
CADSES zaměřuje na spolupráci subjektů, které rozvíjejí a koordinují 
politiku územního rozvoje (klíčoví experti národních, regionálních 
a místních administrativ).

Na úrovni projektů se tento Program orientuje na různé skupiny veřej-
ných a soukromých subjektů:

■ instituce provádějící politiku územního rozvoje, instituce a rozvojové 
agentury zabývající se nadnárodní problematikou;

■ národní, regionální a místní úřady provádějící politiku na úsecích regi-
onálního rozvoje, politiku rozvoje měst a venkova, dopravy, technolo-
gií a inovací, ochrany přírody a managementu životního prostředí;

■ univerzity, asociace a podpůrné organizace regionálního rozvoje, ino-
vační a rozvojové agentury;

■ soukromé instituce jako jsou ekonomické a sociální asociace, 
obchodní komory, regionální rady, jakož i soukromé společnosti (tj. 
podniky zajišťující infrastrukturu) a nevládní organizace na přísluš-
ných úsecích;

■ mezinárodní organizace na příslušných úsecích činnosti.

Interreg IIIB má dvakrát tak dlouhé programové období a šestkrát více 
finančních prostředků než předchozí Interreg IIC. Proto jsou od něj 
očekávány mnohem konkrétnější výsledky. Upřednostňují se společné 
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realizační činnosti před vytvářením sítí a výměnou zkušeností. Větší 
pozornost se věnuje konkrétním činnostem, které připravují investice 
a infrastrukturu malého rozsahu jako součást projektů. Cílem je dosáh-
nout integrovanějšího souboru projektů, kde studie, vyhodnocení atd. 
jsou pouze částí širších činností. Projekty by měly také obsahovat sché-
mata provádění.

Činnosti prováděné v rámci tohoto Programu jsou chápány jako systém, 
který obsahuje následující:

■ nadnárodní studie, plánovací rozvojové koncepty nebo projekty, pro-
gramová a politická vyhodnocení (jako EIA, TIA, SEA);

■ vytvoření nové a rozšíření existující nadnárodní spolupráce;
■ pilotní akce a projekty s nadnárodní dimenzí (pokud jsou založeny na 

nadnárodních konceptech nebo strategiích);
■ výměnu know-how a zkušeností mezi subjekty politiky územního 

rozvoje (srovnávací analýzy nástrojů, metodologií, standardů a kon-
ceptů);

■ studie proveditelnosti pro investice;
■ financování doplňkových infrastrukturních investic, navržených dle 

nadnárodních strategických konceptů;
■ financování investic malého rozsahu (např. informační a inovační 

střediska nadnárodního významu, sítě ICT, části budov) navržených 
dle nadnárodních strategických konceptů;

■ financování realizace struktur navrhovaných nadnárodními strategic-
kými koncepty;

■ management projektů.
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Přehled priorit a opatření

2.3. Řídící orgány Programu

V souladu s pravidly Interreg III byly vytvořeny následující struktury pro 
řízení a management Programu:

Řídící orgán (Managing Authority – MA)
Platební orgán (Paying Authority – PA)
Monitorovací výbor (Monitoring Committee – MC)
Řídící výbor (Steering Committee – SC)
Společný technický sekretariát (Joint Technical Secretariat – JTS)
Národní výbory (National Committees – NC)
Kontaktní místa CADSES (CADSES Contact Points – CCP)

Řídící orgán (Managing Authority – MA) je pro současné programové 
období (2000 – 2006) italské Ministerstvo infrastruktur a dopravy, Divize 
Interreg – sekce CADSES MA působí jako právní útvar pro strukturu 
managementu Programu, jehož jménem jsou uzavírány subkontrakty 
s vedoucími partnery projektů. Italské Ministerstvo infrastruktur a do-

Priorita 1
Podpora územně rozvojo-
vých přístupů a činností 
pro sociální a ekonomic-

kou soudržnost

Priorita 2
Efektivní a trvale udrži-
telné dopravní systémy 
a přístup k informační 

společnosti

Priorita 3
Podpora nakládání s kra-
jinou, přírodním a kultur-

ním dědictvím

Priorita 4
Ochrana životního 

prostředí, hospodaření 
se zdroji a předcházení 

rizikům

Opatření 1.1
Podpora společných stra-
tegií a činností pro jejich 

provádění 

Opatření 2.1
Rozvíjení efektivních 
dopravních systémů 

s ohledem na trvale udrži-
telný rozvoj

Opatření 3.1
Ochrana a rozvoj kultur-

ního dědictví

Opatření 4.1
Podpora ochrany život-

ního prostředí a hospoda-
ření se zdroji

Opatření 1.2
Profilování rozvoje měst, 
podpora městských sítí 

a spolupráce

Opatření 2.2
Zlepšení přístupu ke 

znalostem a informační 
společnosti

Opatření 3.2
Ochrana a rozvoj přírod-

ního dědictví

Opatření 4.2
Podpora krizového mana-
gementu a ochrana před 

katastrofami

Opatření 1.3
Profilování rozvoje 

venkova

Opatření 3.3
Ochrana a rozvoj krajiny

Opatření 4.3
Podpora integrovaného 

hospodaření s vodou 
a předcházení povodním

Opatření 1.4
Územní dopad imigrace
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pravy zároveň odpovídá za personální obsazení Společného technického 
sekretariátu Programu (JTS).

Členské státy mají vliv na vedení Řídícího orgánu prostřednictvím svých 
zástupců v Monitorovacím a Řídícím výboru. Monitorovací výbor vede 
Řídící orgán v záležitostech programových a strategických, Řídící výbor 
pak působí na projektové a operační úrovni.

Každý členský stát jmenoval představitele příslušného národního orgánu 
jako kontaktní osobu pro záležitosti týkající se Programu. Řídící orgán 
zastupuje program Interreg IIIB CADSES u Evropské komise a je 
odpovědný za efektivitu, správnost řízení a čerpání finančních prostředků 
z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF).

Jeho činnost spočívá zejména ve:

■ zřízení systému ke shromáždění spolehlivých finančních a statistic-
kých informací pro monitorování ukazatelů, vyhodnocení a zasílání 
údajů v souladu s úpravami odsouhlasenými mezi členskými státy 
a umožňujícího výměnu údajů s Evropskou komisí;

■ vypracování a předložení roční prováděcí zprávy Evropské komisi po 
schválení Monitorovacím výborem; 

■ vypracovávání mezidobých vyhodnocení ve spolupráci s členskými 
státy a Evropskou komisí;

■ zajištění toho, že ty útvary, které se účastní managementu a provádění 
pomoci, provozují oddělený účetní systém a využívají příslušný zákon 
o účetnictví pro všechny transakce, které se vztahující k pomoci;

■ zajištění správnosti činností financovaných v rámci pomoci zejména 
prováděním vnitřních kontrol při zachovávání zásad jasného finanč-
ního managementu a reakce na každé poznámky nebo požadavky pro 
přijatá opravná opatření;

■ zajištění souladu s politikou Společenství;
■ zajištění souladu se závazky týkajícími se informací a publicity;
■ uzavírání smluv s pracovníky Společného technického sekretariátu;
■ podepisování smluv pro financování z Evropského fondu regionálního 

rozvoje (ERDF) a s vedoucími partnery jednotlivých projektů jako 
konečnými příjemci.

Platební orgán (Paying Authority – PA) 
Platebním orgánem je rovněž italské Ministerstvo infrastruktur a do-
pravy, Divize Interreg – sekce CADSES MA. 

Platební orgán vypracuje a předloží Evropskému fondu regionálního 
rozvoje (ERDF) platební žádosti. Následně obdrží platby ERDF od 
Evropské komise a monitoruje přísliby a platby z ERDF na programové 
úrovni. Monitoruje finanční provádění projektů a vyplácí prostředky 
z ERDF konečným příjemcům. 
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Je tedy zodpovědný za: 

■ řízení, správu finančních prostředků a platby ve vazbě na ERDF; 
■ celkové výdaje na základě potvrzení vedoucích partnerů projektů; 
■ dodržování nařízení Evropské komise při provádění finančních oprav; 
■ správu dosud nevyplacených plateb; 
■ finanční monitorování; 
■ jednotné monitorování všech evropských fondů použitých pro 

Program na území CADSES; 
■ monitorování skutečného stavu projektů, zejména z hlediska použi-

tých fondů; 
■ prověření, že ty útvary, které se účastní řízení a provádění pomoci si 

udržují buď oddělený účetní systém nebo odpovídající účetní kód pro 
všechny transakce vztahující se k pomoci; 

■ jednotný bankovní účet pro příjem prostředků z ERDF pro celé území 
CADSES. 

Příspěvek z ERDF je vyplácen na jednotný bankovní účet Programu a je 
neprodleně dostupný konečným příjemcům na nadnárodní úrovni.

Za finanční kontrolu prostředků z ERDF pro území CADSES je tedy 
zodpovědné italské Ministerstvo infrastruktur a dopravy.

Monitorovací výbor (Monitoring Commitee – MC) je ustaven člen-
skými státy Programu, aby dohlížel na Program. Zahrnuje představitele 
národních, regionálních a místních orgánů všech účastnících se zemí, 
Evropské komise a Platebního orgánu. Evropská investiční banka má 
v tomto orgánu roli poradce. Hlavním cílem Monitorovacího výboru je 
zajistit kvalitu, efektivnost realizace a odpovědnost za provádění operací 
Programu. 

Monitorovací výbor má předsedu a spolupředsedu. Dále je výbor složen 
z max. 4 představitelů každého partnerského státu jak z národní, tak 
regionální a místní úrovně proto, aby byla zajištěna efektivita a široké 
zastoupení. Členové jsou delegováni prostřednictvím Národních výborů, 
které jsou zřízeny ve všech partnerských státech.

V případě České republiky byli členové Monitorovacího výboru jmeno-
váni Národním výborem programu Interreg IIIB CADSES České repub-
liky. Volební období předsedy a spolupředsedy Monitorovacího výboru je 
roční a předsednictví se střídá mezi partnerskými státy. Podle jednacího 
řádu byl zvolen předsedou pro rok 2002 představitel Itálie. V současné 
době (pro rok 2003) je předsedou představitel Německa, pro rok 2004 
jím bude představitel Maďarska a v roce 2005 zástupce Rakouska. 

Monitorovací výbor zasedá minimálně jednou za rok. Rozhodnutí se 
přijímá souhlasem všech národních delegací s plnoprávným členstvím 
v MC (jeden hlas pro delegaci). 

Letiště Ostrava – Mošnov, jehož využitím 
pro rozvoj regionu se zabýval ostravský 
projekt TECNOMAN, Interreg IIC
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MC má zejména následující úkoly:

■ zodpovídá za změny a schvaluje Programový dodatek, včetně kritérií 
výběru;

■ každoročně kontroluje pokrok v průběhu Programu;
■ posuzuje a schvaluje roční a konečné zprávy;
■ schvaluje a, je-li to nutné, přizpůsobuje podmínky výzvy k předklá-

dání návrhů projektů;
■ koordinuje akce a rozhodnutí s ostatními zónami;
■ rozhoduje o použití Technické pomoci;
■ posuzuje a schvaluje jakýkoliv návrh na úpravu obsahu Rozhodnutí 

Evropské komise o příspěvcích z ERDF týkající se tohoto Programu.

Monitorovacímu výboru v jeho činnostech pomáhá Společný technický 
sekretariát. Ten je zodpovědný za přípravu veškeré dokumentace vztahu-
jící se k jednáním. Dokumenty požadované pro Monitorovací výbor mají 
být dostupné tři týdny před stanoveným termínem zasedání.

Řídící výbor (Steering Committee – SC) zodpovídá především za výběr 
projektů, které budou realizovány v rámci programu Interrg IIIB CADSES. 
Výběr provádí na základě kritérií schválených Monitorovacím výborem. 

Je složen z nejvýše 2 představitelů každého partnerského státu jak 
z národní, tak z regionální a místní úrovně, aby byla zajištěna efek-
tivita a široké zastoupení. Členové jsou obdobně jako v případě 
Monitorovacího výboru delegováni příslušným Národním výborem 
Programu. Jednání Řídícího výboru se zúčastňují tytéž orgány jako 
v případě Monitorovacího výboru. Jedná se o Řídící orgán, Společný 
technický sekretariát a zástupce Evropské komise. Předseda Řídícího 
výboru může jménem Řídícího výboru na setkání přizvat další účastníky 
jako pozorovatele. 

V čele Řídícího výboru je předseda a spolupředseda. Ti jsou jmenováni 
na období jednoho roku a střídají se mezi partnerskými státy obdobně 
jako u Monitorovacího výboru. 

Řídící výbor zasedá minimálně dvakrát za rok. Rozhodnutí se přijímá 
souhlasem všech národních delegací s plnoprávným členstvím v SC 
(jeden hlas pro delegaci). 

Řídící výbor plní především následující úkoly:

■ schvaluje jednotlivé projekty a využití prostředků určených na tech-
nickou pomoc;

■ navrhuje Monitorovacímu výboru kritéria výběru projektů;
■ navrhuje Evropské komisi projekty, které mají být realizovány v ne-

členských státech, a tudíž financovány příslušnými předvstupními 
finančními nástroji; 

■ předkládá připomínky Monitorovacímu výboru a navrhuje úpravy 
Programu;

■ napomáhá koordinaci s jinými programy a politikou Evropského spo-
lečenství;

■ zřizuje nadnárodní pracovní skupiny;
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■ rozhoduje o výzvách k podávání projektů a schvaluje jejich podmínky 
plnění;

■ určuje organizaci monitorování a vyhodnocení projektů jako celku.

Společný technický sekretariát (Joint Technical Secretariat – JTS) 
provádí především projednávání jednotlivých žádostí o projekty. Tato 
činnost zahrnuje publikaci výzev k podávání projektů, informace a rady 
žadatelům, přípravu a zpřístupnění standardizovaných formulářů projek-
tových přihlášek, kontrolu a hodnocení přihlášek, podávání informací 
jednotlivým projektovým partnerům o rozhodnutích, zajištění poraden-
ství a pomoci v nadnárodních projektech týkající se realizace aktivit 
a správy financí a přípravu dokumentačních formulářů pro projekty.

Společný technický sekretariát je zodpovědný za přípravu veškeré doku-
mentace vztahující se k jednáním Řídícího výboru. Dokumenty mají být 
dostupné tři týdny před stanoveným termínem zasedání.

Společný technický sekretariát poskytuje technickou podporu Monitorova-
címu výboru, Řídícímu výboru, Řídícímu orgánu a Platebnímu orgánu. 

Úkoly Společného technického sekretariátu jsou následující:

■ podporovat Řídící orgán při plnění jeho úkolů a připravovat doku-
menty pro jednání Monitorovacího a Řídícího výboru, monitorovat 
závazky a platby z ERDF na úrovni Programu;

■ napomáhat činnosti Platebního orgánu;
■ plnit obvyklé práce sekretariátu (tj. organizace setkání, vypracování 

zápisů atp.);
■ vypracovávat podmínky k podávání návrhů projektů, provádění výzev, 

informovat a radit žadatelům, potvrzovat a vyhodnocovat předložené 
projekty; 

■ monitorovat realizaci jednotlivých projektů prostřednictvím shromaž-
ďování a potvrzování monitorovacích zpráv, monitorovacích výstupů 
a finančních výsledků;

■ spolupracovat s Kontaktními místy na podpoře jednotlivých projektů;
■ provádět propagaci, publicitu a rozšiřování informací o Programu.

Společný technický sekretariát sídlí v Drážďanech (viz kapitola 
Kontakty). Jeho současné personální obsazení je mezinárodní a pracov-
níci byli vybráni na základě mezinárodního výběrového řízení, které 
vypsal Řídící orgán. Právo ucházet se o práci ve Společném technickém 
sekretariátu mají občané jak z členských, tak i z nečlenských zemí EU. 

Financování Společného technického sekretariátu je zajištěno z rozpočtu 
určeného na technickou pomoc.  

Národní výbory (National Committees – NC) provádí koordinaci 
a podporu Programu na národní úrovni.

Aby bylo možné do programu Interreg IIIB CADSES zapojit všechny 
příslušné subjekty z národní i regionální úrovně, zřídil každý partner-
ský stát svůj Národní výbor Programu. Národní výbory mají přede-
vším poradní a podpůrnou funkci. Schází se zpravidla před setkáními 
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Monitorovacího a Řídícího výboru tak, aby mohly prezentovat svá 
stanoviska na jejich následných jednáních. Stanoviska Národních výborů 
k předkládaným projektům mají pouze doporučující charakter. 

Národní výbory zpravidla navrhují zástupce do Monitorovacího a Řídí-
cího výboru.

Činnost Národních výborů je podporována Společným technickým sekre-
tariátem a příslušnými Kontaktními místy, která s nimi úzce spolupracují 
a předávají informace.

V nečlenských státech musí národní orgány odpovědné za spolupráci 
s Programem CADSES plnit další úkoly vztahující se ke konkrétním kri-
tériím finančního nástroje, který používají k spolufinancování Programu 
CADSES. Kompetentní národní orgány zajišťují, v souladu s přísluš-
nými národními a EU nařízeními, zahájení Programu, ocenění projektů, 
smlouvy pro příslušné části projektu, schvalování platebních nároků, 
monitorování realizace a zabezpečení nezbytné publicity.

Národní výbor programu Interreg IIIB CADSES byl v České republice 
ustanoven Ministerstvem pro místní rozvoj v druhé polovině června 
2002. Na základě statutu je jeho předsedou příslušný náměstek minis-
tra pro místní rozvoj zodpovědný za územní plánování a stavební řád. 
Národní výbor má celkem 25 členů. Jeho složení bylo zvoleno tak, 
aby bylo vyvážené a zahrnovalo zástupce jak z národní, tak regionální 
i místní úrovně. Proto jsou členy zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, 
financí, zemědělství, dopravy a spojů, zahraničních věcí a životního pro-
středí, dále zástupci všech krajů a měst Prahy, Brna, Ostravy a Plzně.

„Národní výbor ČR pro iniciativu společenství Interreg IIIB“ má přede-
vším tyto úkoly:

■ podporovat a usnadňovat činnost organizací účastnících se na jednotli-
vých projektech Programu;

■ projednávat výsledky hodnocení vypracovaných nadnárodními orgány 
Programu a přenášet z nich vyplývající opatření na národní orgány;

■ předem projednávat záležitosti, které budou předmětem jednání 
Monitorovacího a Řídícího výboru, poskytovat náměty a doporučení 
českým zástupcům v těchto orgánech Programu;

■ posuzovat návrhy projektů, do kterých se přihlásil český partner a pod-
porovat jejich schválení na jednání nadnárodních orgánů Programu;

■ posuzovat otázky finančního krytí české účasti na projektech a dávat 
náměty na jeho zajištění;

■ dbát na to, aby nedocházelo k duplicitě prací na projektech a napomá-
hat účelnému propojení činností;

■ poskytovat náměty na informační a publikační činnost.

Národní výbor ČR pro iniciativu společenství Interreg IIIB se řídí 
svým statutem a jednacím řádem. Statut, jednací řád a seznam jeho 
členů je k dispozici na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj 
(www.mmr.cz / Evropská integrace / Odbor územně a stavebně 
správní – INTERREG IIIB, IIIC / Program Evropské unie 
INTERREG IIIB / Národní výbory / Národní výbor).
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Kontaktní místa CADSES (CADSES Contact Points - CCP) doplňují 
činnosti Společného technického sekretariátu a zároveň slouží žadatelům 
o projekty jako první kontaktní místo, pomáhají jim s přihláškami pro-
jektů a při procesu realizace projektu. Přispívají k informovanosti a pu-
blicitě v příslušné z3emi a podporují Národní výbory při plnění jejich 
nadnárodních úkolů. Kontaktní místo by mělo být vytvořeno v každém 
partnerském státě.

Koordinátorem jejich činnosti je Společný technický sekretariát, který též 
svolává jejich společná jednání.

2.4. Vedoucí partner

a Projektový partner projektu

Vedoucí partner (Lead Partner – LP)
Možnost iniciovat projekty a působit jako Vedoucí partner je otevřena 
pro všechny organizace oprávněné k účasti na projektu. 

Vedoucí partner je odpovědný za postup projednání žádosti a realizaci 
celého projektu. Vedoucímu partnerovi se doporučuje sepsat s dalšími 
účastníky projektu písemnou smlouvu, která jasně definuje jejich úlohy, 
poněvadž Vedoucí partner odpovídá za kvalitu a splnění celého projektu. 
Ručí též za celou finanční podporu z ERDF.

Odpovědnost Vedoucího partnera pocházejícího z členského státu zahr-
nuje:
■ předložení přihlášky projektu v daném období výzvy;
■ koordinaci procesu předkládání žádosti o příspěvek na projekt z ERDF 

a jiných fondů EU;
■ podepsání kontraktu pro celý projekt;
■ finanční odpovědnost za finanční prostředky poskytnuté z ERDF 

včetně ručení Řídícímu orgánu za celkovou částku;
■ nadnárodní řízení projektu;
■ sběr informací o projektu, monitorování a podávání zpráv o stavu 

celého projektu v rámci odsouhlaseného monitorovacího systému;
■ monitorování a zprávy o finančních tocích pro celý projekt.

Projektový partner (Project Partner – PP) se účastní na projektu pod 
vedením Vedoucího partnera. Může jím být jak veřejný, tak i soukromý 
subjekt, který se zabývá územním plánováním, regionální nebo ekono-
mickou politikou či jinou obdobnou problematikou. 

Každý Projektový partner musí, buď sám, nebo prostřednictvím jiného 
najatého subjektu, zpracovat svou dílčí část projektu.
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Povinnosti Projektového partnera při procesu přípravy projektu jsou:

■ pod vedením Vedoucího partnera a společně s dalšími projektovými 
partnery připravit návrh projektu;

■ předat Vedoucímu partnerovi Zájmový dopis (Letter of Intent);
■ předat Vedoucímu partnerovi Prohlášení o spolufinancování 

(Cofinancing Statement);
■ poskytnout Vedoucímu partnerovi základní informace, bankovní spo-

jení a kontaktní osobu.

2.5. Účast České republiky

Jak již bylo uvedeno, program Interreg IIIB probíhá od roku 2000 do 
roku 2006. První dva roky byly věnovány přípravě základních doku-
mentů a podmínek pro přihlašování projektů, a proto nebyla zahájena 
vlastní projektová činnost. To je také důvod, proč později přihlášené 
projekty mohou být dokončovány až do roku 2008. V rámci prvé výzvy 
bylo možno přihlásit projekty do 31. 7. 2002. V prosinci loňského roku se 
konalo 3. zasedání Řídícího výboru programu Interreg IIIB v Římě, kde 
bylo odsouhlaseno zařazení všech 34 posuzovaných „předvybraných“ 
projektů do programu Interreg IIIB CADSES, u některých s podmínkou, 
že do doby podepsání smlouvy s vedoucím partnerem budou odstraněny 
všechny nedostatky, které se vyskytují i v upraveném formuláři žádosti 
(Application form v rozsahu cca 40 stránek) a které jim sdělí Společný 
technický sekretariát v Drážďanech. 

Tím, že bylo v první výzvě přijato všech 34 „předvybraných“ projektů, byl 
překročen rozpočet ERDF určený pro první výzvu, a to jak celkový, tak 
i u jednotlivých priorit. Po déle trvajícím odděleném jednání delegací zemí, 
z nichž pochází vedoucí partneři (jsou to 
prakticky čtyři členské země), došlo k do-
hodě o zkrácení subvencí z ERDF u téměř 
všech 34 vybraných projektů. Není ovšem 
vyloučeno, že by některý vedoucí partner 
s tímto zkrácením subvencí nesouhlasil 
a od účasti na projektu zcela odstoupil. 

Mezi projekty, jež při společné poradě jen 
členských zemí EU na minulém říjnovém 
zasedání Řídícího výboru v Římě nebyly 
mezi 34 „předvybrané“ projekty zařazeny, 
patřily některé projekty s uvažovanou 
českou účastí, poměrně dobře připravené, 
jako např. ECCOR nebo Elbe. Postup při 
výběru byl tento: Čtyři členské země daly 
svůj návrh na prioritní projekty a byly 
vybrány pouze ty, jež byly na seznamu 
alespoň dvou členských států. To ovšem 
neznamená, že projekty, které nejsou ve 
vybraném souboru 34 projektů, by se 
nemohly přihlásit k účasti v rámci dru-
hé výzvy. 

Rozvojové území, jehož dopravním 
řešením se zabýval plzeňský projekt 

TECNOMAN, Interreg IIC
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Následujících 10 projektů s českou účastí bylo schváleno v rámci první 
výzvy:

Projekt: Název projektu: Cílem projektu je: Za ČR se účastní:

SIC! Realizace koridoru 
SUSTRAIN

Vytvoření mezinárodního dopravního plánu v periferních regio-
nech severní části střední Evropy, popis vztahu mezi regionálním 
a prostorovým plánováním a ekonomickým i dopravním rozvo-
jem. Pro českou stranu se jedná zejména o přípravu ČR na vstup 

do EU s ohledem na budoucí zatížení dopravní sítě, vytvoření 
finančního modelu pro realizaci dopravních opatření, jež jsou 

výsledkem návrhu tohoto dopravního plánu.

Ministerstvo pro 
místní rozvoj a Mi-
nisterstvo dopravy

Include Rozvoj místního 
seskupení průmyslo-

vých provozů

Vytvoření průmyslových zón ve vybraných regionech nečlen-
ských zemí a podpora spolupráce mezi institucemi a podniky 

zúčastněných regionů.

Asociace inovačních 
podnikatelů

RDA-net 
CEDA

Rozvoj sítě agentur 
regionálního rozvoje 
v prostoru CADSES

Rozvoj spolupráce agentur regionálního rozvoje vytvořením ino-
vačních projektů, zvýšení konkurenceschopnosti, rozvoj lidských 

zdrojů, výměna zkušeností, rozšíření sítě regionálních expertů.

Regionální rozvojová 
agentura Severní 

Moravy a Slezska.

TECNOMAN 
perspectives

Výhledy postavení 
řídící sítě uzlů na 

TEN a TINA

Vytvoření strategické rozvojové politiky v uzlových regionech 
TEN a TINA a usnadnění optimálního postavení funkčně defino-

vaných konurbací a aglomerací v regionech.

Města Ostrava, Plzeň 
a Jihočeský kraj

UTN II Síť městské techno-
logie II

Posílení existujících vazeb mezi evropskými městy tak, aby se 
městská technologie ve střední Evropě zlepšila a dosáhla vyšší 

úrovně.

Ministerstvo pro 
místní rozvoj, města 

Brno a Plzeň

CITYREGIO Regionální hospodář-
ský rozvoj prostřed-
nictvím městské sítě 
obklopující centrální 

město.

Posílení hospodářské kapacity a soutěživosti na regionální a ná-
rodní úrovni. 

Regionální roz-
vojová agentura 

Plzeň, město Plzeň, 
Asociace obcí 

plzeňského regi-
onu, Business and 
Innovation Centre 

Plzeň a Západočeská 
univerzita

COHESION Integrovaná koncepce 
zvýšení soudržnosti 
evropského prostoru

Posílení rozvoje drobného podnikání ve venkovských územích. Okresní hospodář-
ská komora Most 

a ASISTA s.r.o. Most

IPAM Řízení integrovaného 
chráněného území 

v Alpsko-jaderském 
prostoru

 Hodnocení, harmonizace, metody rozvoje, nástroje a potřeby 
infrastruktury pro plánování a řízení chráněných území. 

Akademie věd České 
republiky, Ústav eko-
logie krajiny České 

Budějovice

ILUP Integrované územní 
plánování a řízení 

říčního povodí

 Spolupráce zemí v dunajském povodí z komplexního ekonomic-
kého, sociálního a ekologického hlediska při koordinaci proble-
matiky vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví. V rámci 

činnosti partnera z ČR je cílem projektu optimalizace přírodních 
a lidských zdrojů v území horního Pomoraví s ohledem na trvale 

udržitelný rozvoj venkovského prostoru.

Ekotoxa Opava 
(Centrum pro životní 

prostředí a hodno-
cení krajiny)

ODERREGIO Územní plánování 
a preventivní ochrana 
proti povodním v po-

vodí řeky Odry

Vypracování akčního programu územního rozvoje pro předchá-
zení povodním v prostoru celého povodí Odry.

Ministerstvo pro 
místní rozvoj
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2.6. Postup při realizaci Programu

Výběr projektů je založen na dvou typech kritérií výběru: minimální 
požadavky a prioritní kritéria. Všechny projekty musí splňovat minimální 
požadavky, jinak jsou zamítnuty (viz níže). Prioritní kritéria, která se 
zaměřují na hlediska týkající se např. životního prostředí, udržitelného 
rozvoje nebo stejných příležitostí, jsou pak použita pro vytváření pořadí 
projektů. (V případě návrhů projektů žádajících o podporu ze zdrojů 
Phare nebo jiných zdrojů EU mají být použity jako obecné pravidlo tytéž 
minimální požadavky, kritéria a priority. Musí však dojít k souladu s pri-
oritami a nařízeními příslušných finančních nástrojů, např. Phare.)

Minimální požadavky pro poskytnutí prostředků z fondu v první výzvě 
byly následující:
■ být v souladu s evropskými a národními politikami územního rozvoje 

(jedná se o cíle územního rozvoje a problematiku ESDP, řídící prin-
cipy CEMAT a národní územní strategie rozvoje);

■ působit na rozvoj integrace v CADSES (návrh projektu musí být 
zaměřen na vytváření podnětů rozvoje směrem k perspektivě ekono-
micky a sociálně integrovaného území napříč přes hranice EU a státní 
hranice);

■ zajistit nadnárodní projektové partnerství (mít nejméně dva partnery 
financující projekt z různých partnerských států);

■ demonstrovat přidanou hodnotu přístupu územního rozvoje a územně 
integrující rozdílné sektorové přístupy;

■ respektovat významnou národní politiku a politiku EU s ohledem na 
politiku strukturálních fondů, legislativu životního prostředí atp.;

■ mít projektové partnery a zvláště vedoucího partnera, který zajišťuje 
spolehlivou organizaci projektu a jeho kompetentní realizaci;

■ zabezpečit národní spolufinancování;
■ zahrnout popis kvantifikovaných vstupů a jasného dosažitelného cíle, 

který umožní ocenění a ex-ante vyhodnocení;
■ být dokončen během programového období (nejpozději do září 2008);
■ pokud možno nevyčerpat veškeré finanční prostředky určené na opat-

ření;
■ nebude financován z jiných programů EU, kromě nástrojů poskytují-

cích pomoc nečlenským státům EU, např. Phare, ISPA, SAPARD aj.;
■ nebude dublovat existující práci.

Při výběru, který provádí nejprve Společný technický sekretariát a ná-
sledně Řídící výbor, může uspět jen takový projekt, který splňuje někte-
rou ze čtyř priorit a pod ní spadající opatření (viz kapitola 2.2 tabulka 
priorit a opatření). Každý projekt musí mít minimálně dva partnery finan-
cující projekt z různých partnerských států prostoru CADSES. Projekty 
zahrnující více než dva partnerské státy a zejména ty, které mají partnery 
z nečlenských zemí EU, mají přednost při výběru.
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V rámci první výzvy byla používána tato hodnotitelská kritéria:

1) Přínos projektu pro cíle Programu
■ míra přínosu projektu pro územní rozvoj; 
■ spolupráce a míra souladu s ostatními projekty v rámci CADSES 

nebo s projekty spolufinancovanými z programů iniciativ Evropského 
společenství, strukturálních fondů nebo jiných finančních nástrojů EU;

■ přínos k prioritám a politikám Evropského společenství;
■ zapojení regionální a místní úrovně do implementace Programu;
■ předchozí zkušenosti (dosažené výsledky v projektech v rámci pro-

gramu Interreg IIC nebo jiných programů EU);

2) Partnerství a management projektu
■ nadnárodní charakter partnerství (zapojení států mimo Evropskou 

unii);
■ kvalita a konzistentnost partnerství;
■ zaměření na více sektorů;
■ schopnost získat privátní nebo jim ekvivalentní zdroje a partnery pro 

projekt;

3) Výsledky a výstupy
■ vytvoření konkrétních, hmatatelných a viditelných výsledků a účinků 

projektu;
■ využití projektu pro přípravu investičních záměrů, například zpra-

cování studií proveditelnosti, marketingových koncepcí, územních 
plánů, zhodnocení dopadu investic na území nebo životní prostředí 
apod.;

■ investice malého rozsahu;
■ schopnost projektu přispět k úpravě institucionálního rámce;
■ schopnost aplikovat inovační postupy a metody;
■ kapacita na šíření výsledků projektu. 

Na základě zkušeností z předcházející etapy Interreg IIC jsou v Ope-
račním programu navržena doporučení týkající se rozsahu projektu 
a jeho trvání. U projektu střední velikosti se počítá s celkovými náklady 
0,5 mil. EUR – 5 mil. EUR. U některých opatření by mohl mít projekt 
i vyšší rozpočet. Naopak ve výjimečných případech mohou uspět i menší 
projekty, zejména pro povzbuzení spolupráce mezi místními a regionál-
ními orgány. Jako průměrná doba trvání realizace projektu se doporučuje 
období 2 až 3 let.
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2.7. Financování projektů

Projekty Interreg IIIB jsou financovány především z Evropského regio-
nálního rozvojového fondu. Spolufinancování je prováděno z národních, 
veřejných a soukromých zdrojů. V zemích, které nejsou členy EU, nelze 
do doby jejich vstupu využít prostředky z ERDF. Financování projekto-
vých partnerů z těchto zemí je nutno zajistit prostřednictvím předvstup-
ních fondů EU, jako jsou např.  Phare, TACIS, ISPA, CARDS, SAPARD. 
Sladění rozdílných finančních zdrojů je považováno za klíčovou záleži-
tost pro úspěšný rozvoj a provádění programu CADSES. 

Z praktického hlediska se v případě České republiky jeví jako relevantní 
pouze tzv. „Národní Phare“, jelikož fond ISPA je zaměřen pouze na velké 
investice do dopravní infrastruktury a životního prostředí. Požadavkům 
programu Interreg IIIB zcela úplně neodpovídá ani fond SAPARD. 
Základním problémem totiž je vzájemné sladění podmínek Interreg IIIB 
a předvstupního fondu. 

Další komplikaci způsobuje to, že pokud budou pro realizaci projektu 
v rámci programů Interreg IIIB a Interreg IIIC využity prostředky 
z programu Phare, musí být dodrženy jeho směrnice (Phare Guidelines). 
Z toho vyplývá mimo jiné povinnost vypsání výběrového řízení na reali-
zaci projektu.

Každá země si sama stanoví své vlastní pokyny, určující pravidla mana-
gementu Programu, provádění Programu a jmenuje odpovědné instituce. 
Specifické národní směrnice musí být založeny na Operačním programu 
CADSES a jeho dodatku. Národní pravidla budou schválena příslušným 
Národním výborem Programu a zaslána nadnárodnímu Monitorovacímu 
výboru pro informaci.

Pro příklad uvádíme postoje několika členských zemí:

Rakousko a Itálie si zvolily 50% míru spolufinancování z ERDF pro celé 
své území bez ohledu na status Cíle 1. Německo a Řecko zvolily mož-
nost 75% spolufinancování z ERDF pro regiony Cíle 1a 50% pro regiony 
nespadající pod Cíl 1. Průměrná míra spolufinancování z ERDF pro celý 
prostor CADSES je 55%.
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Financování projektů bylo dle priorit a opatření navrženo tak, jak uvádí 
následující tabulka (Programového dodatku). V plánovaném způsobu 
financování však může dojít v průběhu implementace programu Interreg 
IIIB CADSES k případným změnám.

Priority a opatření Celkové oprávněné náklady (v EUR)

Celkem

Veřejné Soukromý 
sektor

Celkové 
veřejné 

oprávněné 
náklady

ERDF Národní

Priorita 1 – Přístupy prostorového 
vývoje 63.791.364 62.515.537 34.526.331 27.989.206 1.275.827

Opatření 1.1 – Podpora prostorového 
rozvoje 22.326.978 21.880.438 12.084.216 9.796.222 446.540

Opatření 1.2 – Formování vývoje měst 22.326.978 21.880.438 12.084.216 9.796.222 446.540

Opatření 1.3 – Formování vývoje venkova 9.568.705 9.377.331 5.178.950 4.198.381 191.374

Opatření 1.4 – Prostorové důsledky 
imigrace 9.568.703 9.377.330 5.178.949 4.198.381 191.374

Priorita 2 – Dopravní systémy a IS 55.902.040 54.784.000 30.256.330 24.527.670 1.118.040

Opatření 2.1 – Efektivní dopravní systémy 33.541.224 32.870.400 18.153.798 14.716.602 670.824

Opatření 2.2 – Přístup ke znalostem a k IS 22.360.816 21.913.600 12.102.532 9.811.068 447.216

Priorita 3 – Krajina, přírodní 
a kulturní dědictví 48.776.127 47.800.604 26.399.512 21.401.092 975.523

Opatření 3.1 – Kulturní dědictví 19.510.451 19.120.242 10.559.806 8.560.436 390.209

Opatření 3.2 –Přírodní dědictví 14.632.838 14.340.181 7.919.853 6.420.328 292.657

Opatření 3.3 –Krajina 14.632.838 14.340.181 7.919.853 6.420.328 292.657

Priorita 4 – Ochrana životního 
prostředí 52.701.503 51.647.472 28.524.075 23.123.397 1.054.031

Opatření 4.1 – Ochrana životního 
prostředí 12.493.641 12.243.767 6.762.037 5.481.730 249.874

Opatření 4.2 – Řízení rizika 27.714.221 12.243.767 6.762.037 5.481.730 249.874

Opatření 4.3 – Integrované vodní 
hospodářství 27.714.221 27.159.938 15.000.001 12.159.937 554.283

Technická pomoc 16.314.341 16.314.341 9.010.152 7.304.189 –

Technická pomoc I 11.653.098 11.653.098 6.435.821 5.217.277 –

Technická pomoc II 4.661.243 4.661.243 2.574.331 2.086.912 –

CELKEM 237.485.375 233.061.954 128.716.400 104.345.554 4.423.421
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2.8. Druhá výzva k podávání projektů

a další vývoj Programu

Priority a opatření druhé výzvy jsou totožné s prioritami a opatřeními 
uvedenými v kapitole 2.2 v tabulce. Pokud budou prostředky ERDF 
určené na některé opatření nebo prioritu v této výzvě vyčerpány, bude 
z další výzvy vypuštěna. Monitorovací výbor však může přesunout pro-
středky z jiného opatření nebo priority.

Minimální požadavky, které musí splňovat projektové návrhy:

■ být v souladu s Evropskou a národní politikou územního rozvoje;
■ mít prokazatelný dopad na integraci rozvojových aktivit v zemích 

CADSES;
■ být podán více partnery v rámci mezinárodního partnerství;
■ mít prokazatelnou přidanou hodnotu v oblasti politik územního roz-

voje;
■ být v souladu s relevantními národními politikami i politikami 

Evropské unie;
■ mít dostatečnou kapacitu na implementaci projektu;
■ mít zajištěno spolufinancování projektu z národních zdrojů;
■ být dokončen do závěru programovacího období (do září roku 2008).

Časový rozvrh postupu druhé výzvy

14. duben 2003: Zveřejnění druhé výzvy a podkladů pro 
zpracování projektů na webových stránkách 
CADSES

Květen 2003: Nadnárodní konference v Benátkách za účelem 
informování a podpory žadatelů 

Květen 2003: Tematický seminář na podporu spolupráce 
žadatelů 

17. červen: Uzávěrka druhé výzvy

Červen/červenec 2003: Hodnocení projektových návrhů Společným 
technickým sekretariátem

15. říjen 2003: Zasedání Řídícího výboru rozhodne o výběru 
projektů podaných v rámci druhé výzvy
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Relevantní období pro projekty druhé výzvy

Druhá výzva k podávání projektů byla zveřejněna 14. dubna 2003. 
Návrhy projektů mohou být předávány Společnému technickému sekre-
tariátu do 17. června 2003, do 18:00 hod. Celkový rozpočet pro druhou 
výzvu činí zhruba 30 miliónů EUR. Text a formuláře žádosti jsou k dis-
pozici na webových stránkách CADSES: http://www.cadses.net.

Zpracované návrhy projektů je nutno doručit e-mailem a poštou na 
adresu Společného sekretariátu CADSES:

CADSES Point Secretariat
Rathaus/City Hall
Postrach/P.O. Box 12 00 20
D-01001 Dresden

E-mail:cadses@jts.dresden.de
Tel.: 0049 351 488 1021 
Fax: 0049 351 488 1025

Předpokládaný další vývoj Programu

Dá se předpokládat, že budou vyhlášeny ještě minimálně dvě další 
výzvy k podávání návrhů na projekty. V pořadí třetí výzva programu 
Interreg IIIB CADSES v programovém období 2000 – 2006 bude s nej-
větší pravděpodobností realizována v prvé polovině příštího roku a bude 
korespondovat s termínem rozšíření EU. Její datum však dosud nebylo 
Monitorovacím výborem Programu stanoveno. Počet dalších výzev bude 
záviset na výši čerpání prostředků z ERDF v jednotlivých výzvách.
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2.9. Kontakty

Řídící orgán Interreg IIIB CADSES se nachází na adrese:
Mr. Fabio Croccolo
Ministry for Infrastructures and Transports 
Interreg DIVISION – Section CADSES MA
Via Nomentana 2 
I-00161 Rome
Tel.: +39 06 4410 5408
Fax: +39 06 4412 3300 
e-mail: croccolo.f@trasportinavigazione.it

Platební orgán Interreg IIIB CADSES se nachází na adrese: 
Mr. Claudio Gramaccioni
Ministry for Infrastructures and Transports
Authonomous Section PAs
Via Nomentana 2
I-00161 Rome
Tel.: +39 06 4412 5101/6429
Fax: +39 06 4412 3300
e-mail: carlo.grassini@mail.llpp.it

Společný technický sekretariát (JTS) má svůj úřad v Drážďanech na 
adrese:
Mr. Ulrich Graute
Director of the Joint Technical Secretariat Interreg IIIB CADSES
Rathaus/City Hall, 
Rathaus (radnice)
Postfach/P.O. Box 12 00 20
D-01001 Dresden 
Tel.: +49 351 4881021
Fax: +49 351 4881025
e-mail: ugraute@jts.dresden.de
e-mail: cadses@jts.dresden.de
Domovská stránka Webu: http://www.cadses.net

Kontaktní místo CADSES pro Českou republiku:
Ministerstvo pro místní rozvoj
odbor územně a stavebně správní
Ing. arch. Petr Kalivoda
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 862 240
E-mail: petr.kalivoda@mmr.cz
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3.1. Základní informace o Programu

Program Interreg IIIC (dále Program) je jednou ze tří větví Iniciativy 
Evropského Společenství Interreg III. Interreg III je určen k posílení eko-
nomické a sociální soudržnosti v Evropské Unii podporou spolupráce na 
přeshraniční (větev A), nadnárodní (větev B) a meziregionální (větev C) 
úrovni. 

U programů Interreg IIIA i IIIB jde o pokračování předchozí etapy, která 
je známa pod označením Interreg II. Meziregionální spolupráce nebyla 
zahrnuta do minulé etapy, jedná se tedy o zcela nový program. Evropská 
komise se rozhodla v současném programovém období zřídit tento 
Program, jelikož se z předchozích zkušeností v menších meziregionál-
ních projektech ukázal vzrůstající zájem o tento typ spolupráce. 

Základním cílem meziregionálních projektů programu Interreg IIIC je 
podpora evropských regionů při řešení vznikajících socioekonomických 
problémů, jež způsobuje zejména globalizace, pomocí výměny zkuše-
ností s dalšími nesousedícími regiony, které mají podobné problémy. 
Regiony s obdobnými problémy by měly v rámci meziregionální spolu-
práce nalézat společná řešení.

Do Programu jsou zapojeny všechny členské státy Evropské unie a při-
hlásily se také Norsko a Švýcarsko, které financují Program a vybrané 
projekty z vlastních zdrojů.

3.2. Zaměření programu Interreg IIIC, definice zón

Souhrnný cíl programu Interreg IIIC, který se zaměřuje na mezi-
regionální spolupráci, je zlepšit efektivnost politik, nástrojů regionálního 
rozvoje a soudržnosti tzv. strukturovanou cestou, tj. formou výměny 
informací ve velkém rozsahu a sdílením zkušeností. Tento Program chce 
pomoci překonat překážky, které kladou národní hranice vyváženému 
vývoji a integraci evropského území. Jako část strukturálních fondů je 
program Interreg IIIC v souladu s úsilím zajistit harmonický, vyvážený 
a udržitelný rozvoj v celé Evropě. 

Program Interreg IIIC proto usiluje o podporu celoevropské spolupráce 
mezi regiony a obcemi za účelem přenosu a výměny informací, znalostí 
a získané praxe ze všech typů činností podporovaných v rámci Cíle 1 
a 2 strukturálních fondů, programů Iniciativy Společenství Interreg, 
Iniciativy Společenství URBAN, urbanistického vývoje a budoucích 
regionálních inovačních akčních programů. Interreg IIIC by měl povzbu-
dit regionální a ostatní veřejné orgány, ať už jsou či nejsou oprávněny 
být podporovány ze strukturálních fondů, aby chápaly meziregionální 
spolupráci jako prostředek ke zvýšení rozvoje prostřednictvím přístupu 
ke zkušenostem ostatních. Touto cestou se může přidaná hodnota jednot-

03 Program Interreg IIIC
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livých projektů realizovaných ze strukturálních fondů v různých konkrét-
ních regionech šířit celou Evropou. 

Oblast spolupráce Interreg IIIC pokrývá celou oblast Evropské unie, 
včetně ostrovních a okrajových vnějších oblastí. Dále Program povzbu-
zuje účast třetích zemí, zvláště kandidátských zemí, Norska, Švýcarska 
a států na jižním pobřeží Středozemního moře.

Pro snadnější organizaci a řízení Programu bylo území Evropské unie 
rozděleno do čtyř Programových zón:

■ Východ (East Zone)
■ Sever (North Zone)
■ Jih (South Zone)
■ Západ (West Zone)

Východní zóna Členská země Dostupné oblasti
Rakousko celá země

Německo Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, 
Berlin, Brandenburg, Thüringen

Itálie Friuli-Venezia Giulia, Veneto, 
Trentino-Alto Adige, Emilia-
Romagna, Puglia, Molise, Abruzzo, 
Marche

Řecko Anatoliki Makedonia, Thraki, 
Kentriki Makedonia, Dytiki 
Makedonia, Thessalia, Ipeiros

Západní zóna Členská země Dostupné oblasti
Francie Nord-Pas de Calais, Picardie, 

Haute-Normandie, Ille de France, 
Basse-Normandie, Centre, 
Champagne-Ardennes, Lorraine, 
Bourgogne, Alsace, Franche-Comté, 
Bretagne, Pays de la Loire

Belgie celá země

Nizozemí celá země

Lucembursko celá země

Německo Nordrhein-Westfalen, Hessen, 
Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-
Württemberg

Velká Británie celá země (kromě Gibraltaru)

Irsko celá země
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Seznam a popis každé oblasti zóny vychází z  dokumentu „Sdělení 
Komise členským státům“ ze 7. května 2001, v části „Meziregionální 
spolupráce“, větev C Iniciativy Společenství Interreg III.

Z tabulek je patrné, že části některých členských států (představované 
územními jednotkami NUTS II) patří do různých programových zón. 
Na rozdíl od větve IIIB, kde některé územní celky nebo i státy mohou 
patřit současně do dvou nebo i více programových území, patří kon-
krétní územní celek příslušného státu vždy jen do jedné ze čtyř zón 
Interreg IIIC.

Rozdíl mezi větvemi B a C spočívá i v tom, že se konkrétního pro-
jektu v rámci programu Interreg IIIB mohou účastnit partneři pouze ze 
stejného programového prostoru, i když velmi zřídka existují i výjimky 
(např. při projektu CEDN, který byl zaměřen na demografické sítě 
střední a východní Evropy, se v předchozím programovém období účast-

Severní zóna Členská země Dostupné oblasti
Dánsko Celá země

Německo Niedersachsen, Schleswig-Holstein, 
Hamburg, Bremen, Mecklenburg-
Vorpommern

Švédsko Celá země

Finsko Celá země

Jižní zóna Členská země Dostupné oblasti
Itálie Piemonte, Lombardia, Liguria, 

Toscana, Umbria, Lazio, Campania, 
Sardegna, Basilicata, Calabria, Sicilia, 
Valle d‘Aosta

Řecko Dytiki Ellada, Peloponnisos, Voreio 
Aigaio, Notio Aigaio, Kriti, Ionia 
Nisia, Sterea Ellada, Attiki

Portugalsko Celá země

Španělsko Celá země

Francie Midi-Pyrénées, Limousin, Auvergne, 
Aquitaine, Languedoc-Roussillon, 
Poitou-Charentes, Provence-Alpes-
Côte d´Azure, Rhone-Alpes, Corse, 
Guyane, Guadeloupe, Martinique, 
Réunion

Velká Británie Gibraltar
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nilo 18 partnerů z území CADSES a jeden partner z Dánska). Větev IIIC 
naproti tomu předpokládá, že se většiny projektů budou účastnit partneři 
i z jiných zón, než ze které je vedoucí partner projektu. Pokud tedy pro-
jektový partner z České republiky má zájem spolupracovat s jiným part-
nerem než z východní zóny, nic mu v tom nebrání. Z toho též vyplývá, že 
základní dokumenty všech čtyř zón Interreg IIIC (Program, Programový 
dodatek, Manuál, Jednací řád apod.) jsou ve své podstatě stejné. Mají 
pouze nepatrné odlišnosti vyplývající ze specifických podmínek. 

Každá zóna má svoje programové řízení a rozhodovací strukturu 
podrobně popsanou dále.

Celá Česká republika náleží k zóně „Východ“, jejímž hlavním předsta-
vitelem bylo Evropskou komisí ustanoveno Rakousko. Řídícím orgánem 
a Platebním orgánem této zóny, stejně jako Společným technickým 
sekretariátem je Magistrát města Vídně. České subjekty se však mohou 
účastnit projektů, které mají vedoucího partnera z jiné zóny.

3.3. Řídící orgány Programu

Pro řízení programu Interreg IIIC všechny zóny ustavily stejné typy 
orgánů. Jejich struktury a funkce jsou obdobné jako v Interreg IIIB, proto 
se jim v této kapitole věnujeme méně podrobně. Jedná se o Řídící orgán, 
Platební orgán, Monitorovací výbor, Řídící výbor a Společný technický 
sekretariát Programu (viz kapitola „Kontakty“).

Řídící orgán (Managing Authority – MA) je zodpovědný za účinné, 
korektní řízení a realizaci Programu. Kontroly, prováděné Řídícím orgá-
nem, se vztahují na všechny výdaje, bez ohledu na zdroj financování, ať 
je to ERDF, národní nebo soukromý zdroj. 

Je zodpovědný zejména za:

■ sběr a přenos spolehlivých finančních a statistických informací o reali-
zaci Programu;

■ přípravu roční a konečné zprávy o realizaci Programu a předložení 
těchto zpráv Monitorovacímu výboru ke schválení;

■ organizaci střednědobého hodnocení ve spolupráci s Evropskou 
komisí a členskými zeměmi;

■ zajištění souladu s nařízeními Společenství;
■ zajištění informací a publicity;
■ styk s realizačními orgány a ostatními zainteresovanými partnery;
■ styk s Evropskou komisí a realizaci doporučení Komise na změny 

v monitorovacích a řídících postupech.

Platební orgán (Paying Authority – PA) je zodpovědný za sestavení 
a předložení žádostí o platby z ERDF Evropské komisi, dostává platby 
od Komise a vyplácí podpory konečným příjemcům. Platební orgán je 
také zodpovědný za zajištění zdůvodněnosti a reálnosti nárokovaných 
výdajů. Spolu s žádostmi o platby musí Platební orgán Evropské komisi 
potvrdit, že všechny výdaje jsou oprávněné a aktuálně zaplacené. 
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Monitorovací výbor (Monitoring Commitee – MC) je ustaven člen-
skými státy Programu, aby dohlížel na Program. Zahrnuje představitele 
národních a regionálních orgánů všech zúčastněných zemí, Evropské 
komise a Platebního orgánu. Evropská investiční banka má roli poradce. 
Hlavním cílem Monitorovacího výboru je zajistit kvalitu, efektivnost 
realizace a odpovědnost za provádění „Operací Programu“. 

Zabývá se zejména následujícími činnostmi:

■ zodpovídá za úpravu a schvaluje Programový dodatek, včetně kritérií 
výběru;

■ každoročně kontroluje pokrok v průběhu Programu;
■ posuzuje a schvaluje roční a konečné zprávy;
■ schvaluje a, je-li to nutné, přizpůsobuje podmínky výzvy k předklá-

dání návrhů projektů;
■ koordinuje akce a rozhodnutí s ostatními zónami;
■ rozhoduje o použití Technické pomoci;
■ posuzuje a schvaluje návrhy na úpravu obsahu Rozhodnutí Evropské 

komise o příspěvcích z Evropského fondu regionálního rozvoje týka-
jící se tohoto Programu.

Řídící výbor (Steering Commitee – SC) je také ustaven 
členskými zeměmi Programu a zahrnuje představitele 
všech zúčastněných zemí, Evropské komise a Plateb-
ního orgánu. Evropská investiční banka se účastní v roli 
poradce. 

Řídící výbor plní především následující úkoly:

■ schvaluje jednotlivé projekty;
■ navrhuje Monitorovacímu výboru kritéria výběru 

projektů;
■ navrhuje Evropské komisi projekty, které mají být 

realizovány v nečlenských státech, a tudíž financo-
vány příslušnými předvstupními finančními nástroji; 

■ předkládá připomínky a návrhy Monitorovacímu 
výboru;

■ napomáhá koordinaci s jinými programy Evropského 
společenství;

■ rozhoduje o výzvách k podávání projektů a schvaluje 
jejich podmínky;

■ určuje systém monitorování a vyhodnocení projektů.

Společné technické sekretariáty (Joint Technical 
Secretariat – JTS) jsou zodpovědné za každodenní 
řízení Programu. Sekretariáty podporují Řídící orgán, 
Platební orgán i oba výbory při realizaci jejich úkolů. 
Jejich hlavní činností z hlediska projektových partnerů 
a zájemců o projekty je poskytování informací, včetně 
finančních a technických záležitostí. 

Příklad podkladů pro projekt 
Vision Planet realizovaný v rámci 

programu Interreg IIC
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Dále jsou Společné technické sekretariáty zodpovědné za:

■ realizaci strategie publicity;
■ udržování kontaktů s odpovědnými organizacemi zainteresovaných 

třetích zemí;
■ zajišťování formulářů přihlášek, informačních souborů, manuálů;
■ zajišťování přijetí, kontroly a hodnocení žádostí o projekty;
■ pomoc Vedoucím partnerům během realizace projektu;
■ realizaci opatření Technické asistence, přijaté Monitorovacím výbo-

rem;
■ udržování kontaktů se sekretariáty ostatních tří zón Programu.
■ organizaci informačních dnů pořádaných jednotlivými zónami, které 

jsou příležitostí pro hledání budoucích projektových partnerů;
■ organizaci seminářů pro Vedoucí partnery (zpráva ze semináře v pro-

sinci roku 2002 je dostupná na webových stránkách Programu).

3.4. Vedoucí partner

a Projektový partner projektu

Vedoucí partner (Lead Partner – LP) iniciuje a řídí jednotlivé projekty. 
Jako vedoucí partner může působit jakákoli organizace, která je opráv-
něna k účasti na projektu. 

Vedoucí partner je odpovědný za postup projednání žádosti a realizaci 
celého projektu. Vedoucí partner odpovídá za kvalitu a splnění celého 
projektu. Ručí též za celou podporu z ERDF.

Operační program umožňuje, aby úlohu Vedoucího partnera převzal 
i subjekt z nečlenské země EU, avšak v praxi je to téměř neřešitelné. 
Subjekt ze země, která není členem Evropské unie totiž nemůže odpoví-
dat za prostředky z ERDF.

Odpovědnost Vedoucího partnera pocházejícího z členského státu zahrnuje:

■ předložení přihlášky projektu v daném období výzvy;
■ koordinaci procesu předkládání žádosti o příspěvek na projekt z ERDF 

a jiných fondů EU;
■ podepsání kontraktu pro celý projekt;
■ finanční odpovědnost za finanční prostředky poskytnuté z ERDF 

včetně ručení Řídícímu orgánu za celkovou částku;
■ nadnárodní řízení projektu;
■ sběr informací o projektu, monitorování a podávání zpráv o stavu 

celého projektu v rámci odsouhlaseného monitorovacího systému;
■ monitorování a zprávy o finančních tocích pro celý projekt.

Projektový partner (Project Partner – PP) se účastní na projektu na 
základě dohody s Vedoucím partnerem. Projektovým partnerem může být 
jak veřejný, tak i soukromý subjekt, který se zabývá územním pláno-
váním, regionálním nebo ekonomickým rozvojem či jinou obdobnou 
problematikou. 
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Každý Projektový partner musí, buď sám, nebo prostřednictvím jiného 
najatého subjektu, zpracovat svou dílčí část projektu.

Povinnosti Projektového partnera při procesu přípravu projektu jsou:

■ pod vedením Vedoucího partnera a společně s dalšími Projektovými 
partnery připravit návrh projektu;

■ předat Vedoucímu partnerovi Zájmový dopis (Letter of Intent);
■ předat Vedoucímu partnerovi Prohlášení o spolufinancování 

(Cofinancing Statement);
■ poskytnout Vedoucímu partnerovi základní informace, bankovní spo-

jení a kontaktní osobu.

3.5. Účast České republiky

Nečlenské státy EU se mohou účastnit programu Interreg IIIC za předpo-
kladu, že podepíší závazný dopis (Letter of Committment), jehož obsa-
hem bude stanovisko, ke které zóně budou patřit po celé období trvání 
Programu. Česká republika splnila tuto podmínku. Zmíněný dopis byl 
podepsán příslušným náměstkem ministra pro místní rozvoj a od polo-
viny roku 2002 se Česká republika účastní Programu na tzv. programové 
úrovni v zóně „Východ“. Východní zóna se ve svém Programu zavázala, 
že v případě podepsání zmíněného dopisu jsou i nečlenské země pova-
žovány za plnoprávné členy Programu a tím pádem mají své zástupce 
s právem hlasovat v Monitorovacím a Řídícím výboru.

Projektoví partneři z ČR mohou za určitých podmínek převzít i roli 
funkčního Vedoucího partnera projektu. Nejedná se však o pozici 
Vedoucího partnera tak, jak je běžné u členských zemí. Funkční Vedoucí 
partner z nečlenské země EU nemůže samozřejmě spravovat prostředky 
z ERDF a nemůže být za ně zodpovědný, proto si musí nalézt finanč-
ního Vedoucího partnera z členské země stejné zóny. Tento způsob 
vedení projektu vyžaduje úzkou spolupráci mezi funkčním a finančním 
Vedoucím partnerem a členské státy vyjádřily ve schváleném Programu 
Interreg IIIC názor, že funkční Vedoucí partneři by měli být spíše výjim-
kou. Přesto nechávají nečlenským zemím prostor zapojit se do Programu 
podle vlastní aktivity.

Pro snazší zapojení partnerů z nečlenských zemí do projektů programu 
Interreg IIIC povoluje Program zahrnutí cestovních výdajů a diet part-
nerů vně EU mezi oprávněné náklady projektu. Podmínkou je, aby se 
akce konala v členských zemích EU a byla součástí schválené operace. 
Musí se tedy jednat o konkrétní akci projektu.

3.6. Postup při realizaci Programu

a témata spolupráce

Témata spolupráce mají přispět ke zlepšení regionální politiky Evropské 
unie jako celku. Vzhledem k jejímu plánovanému rozšíření projevily 
členské země zájem o účast kandidátských zemí.



Průvodce programy Interreg IIIB a Interreg IIIC36

Program Interreg IIIC

Průvodce programy Interreg IIIB a Interreg IIIC 37

KAPITOLA 03

Konkrétní témata pro meziregionální spolupráci jsou následující:

Téma a)

Výměna názorů a zkušeností v oblasti typů činností 

podporovaných v Cílech 1 a 2 strukturálních fondů 

Toto téma je zaměřeno na podporu přímé spolupráce mezi veřejnými 
orgány nebo ekvivalentními subjekty v celé Evropě na typech projektů 
podporovaných v Cílech 1 a 2 programů strukturálních fondů. Cíl 1 
strukturálních fondů se týká podpory rozvoje a strukturálních změn 
zaostávajících regionů, Cíl 2 sleduje podporu hospodářské a sociální 
konverze regionů, které čelí strukturálním obtížím. Pro každý Cíl jsou 
definována kritéria zařazení regionu do příslušného Cíle. V programu 
Interreg IIIC nemusí být partneři z regionů zařazených do Cílů 1 nebo 2, 
ale měli by být zahrnuti, nebo se zajímat o to, aby byli zahrnuti do typů 
činností podporovaných v Cílech 1 a 2.

Téma b)

Výměna názorů a zkušeností v oblasti meziregionální 

spolupráce, která spojuje veřejné orgány nebo ekvivalentní 

subjekty účastnící se ostatních programů Interreg IIIC

Cílem tohoto tématu je umožnit výměnu zkušeností a vytváření sítí mezi 
pohraničními a nadnárodními oblastmi. Akce mohou pokrýt spolupráci 
při pohraničních a nadnárodních činnostech, kde by byl prospěšný širší 
stupeň kooperace. Akce se také mohou zaměřit na různé aspekty při 
realizaci programů Interreg (např. vytváření sítě mezi několika sekreta-
riáty programů Interreg IIIA nebo Interreg IIIB za účelem prozkoumání 
postupů a operačních struktur). 

Projekty programu Interreg IIIC musí vycházet ze získaných zkušeností 
z přeshraniční a nadnárodní spolupráce jako výchozí bod práce při roz-
voji projektu. Pokud tento prvek chybí, projekt nemůže získat podporu 
v programu Interreg IIIC (Téma b).

Toto téma je tedy v účasti omezeno na veřejné orgány nebo ekvivalentní 
subjekty, které se účastnily, resp. účastní současných nebo minulých 
programů Interreg. 
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Téma c)

Výměna názorů a zkušeností v oblasti meziregionální 

spolupráce v rámci městského rozvoje

Městský rozvoj je v současnosti jednou z klíčových záležitostí regionální 
politiky v Evropě. Navíc patří k cíleným akcím podporovaným v Inicia-
tivě Společenství URBAN, a proto by měla být širší spolupráce podpo-
řena akcemi, které se vztahují k problémům městského rozvoje.

Toto téma je otevřené všem městům a městským oblastem, včetně 
malých a středních měst. Nicméně upřednostňovány by měly být takové 
návrhy, které zahrnují do projektu nejméně jedno velké město nebo měst-
skou oblast, které dostávají finanční podporu z programů strukturálních 
fondů.

Téma d)

Výměna názorů a zkušeností v oblasti meziregionální 

spolupráce spojující regiony zúčastněné ve třech tématech 

regionálních inovačních akcí pro roky 2000 – 2006

Pro toto plánovací období byly definovány tři priority inovačních akcí:

■ regionální hospodaření založené na znalostech a technologické ino-
vaci;

■ informační společnost a regionální rozvoj;
■ regionální identita a udržitelný rozvoj.

Každá regionální inovační akce Programu bude obsahovat strategii 
odsouhlasenou různými regionálními aktéry pro definici inovačních 
opatření. Tato strategie bude tvořit rámec realizace individuálních pro-
jektů a přenos výsledků k projektům financovaným z ERDF v regionech 
zařazených do Cíle 1 nebo 2 strukturálních fondů, pokud jsou do nich 
zařazeny. Dále pak výměnu názorů a zkušeností mezi regiony. Strategie 
může být založena na jedné ze tří výše zmíněných priorit nebo na jejich 
kombinaci tak, aby se co nejvíce vyšlo vstříc potřebám každého regionu. 
Lze též přenášet inovační projektové myšlenky. 

Nelze však žádat o podporu na akce, které spadají do programu „Podpora 
inovace a povzbuzení účasti malých a středních podniků“.
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Téma e)

Výměna názorů a zkušeností v rámci ostatních vhodných 

témat pro meziregionální spolupráci 

Těmito tématy by pro účast v programu Interreg IIIC mohly být oslo-
veny další subjekty. Zahrnují námořní a pobřežní spolupráci, problémy 
územního plánování, spolupráci v ostrovních a ultra-periferních (silně 
okrajových) problémech, spolupráci při řešení přírodních nebo člověkem 
způsobených katastrof, jakož i zmírnění ekonomických následků překá-
žek, jako je velmi nízká populační hustota nebo horské podmínky.

Typy operací (spolupráce)

Spolupráce na pěti tématech může být prováděna trojím způsobem: 

■ operace regionálního rámce;
■ individuální projekt;
■ vytváření sítí.

Operace regionálního rámce (Regional Framework Operations 
– RFO) představuje nejsložitější operaci, která má vytvořit druh „mini-
programu“. Jejím cílem je výměna zkušeností v metodologii a činnostech 
založených na projektech mezi skupinami regionů. Jedná se o snahu 
vytvořit jasný strategický přístup pro meziregionální spolupráci účast-
níků, který jim umožní na delší dobu rozvinout proces výměny názorů 
a zkušeností. Pod RFO má vznikat omezený počet menších projektů, tzv. 
interních projektů. Regionální partneři, spolupracující v RFO, ustaví pro 
účely výběru interních projektů Řídící výbor na úrovni RFO.

Každá RFO by měla být připravena skupinou regionálních orgánů nebo 
ekvivalentních regionálních organizací. Podmínkou je účast minimálně 
tří zemí, ze kterých dvě musí být členské státy EU. Interní projekty 
RFO by měly střídavě zahrnovat účastníky různých zemí. RFO v tomto 
Programu může být předložena pouze vedoucím partnerem, který se 
nachází v oblasti Programu. Ostatní partneři nejsou nutně touto pod-

Témata spolupráce – celkový přehled
Téma Odkazuje na:
Téma a) Cíl 1 a 2 strukturálních fondů

Téma b) Meziregionální spolupráci vztahující se k programům Interreg

Téma c) Meziregionální spolupráci vztahující se k městskému rozvoji

Téma d) Meziregionální spolupráci vztahující se k inovačním akcím

Téma e) Ostatní příslušné subjekty
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mínkou vázáni. Každý účastník by měl mít podporu místních subjektů 
(regionální partnerství).

RFO je založena na podrobné společné strategii meziregionální spolu-
práce, která je zaměřena na omezený počet subjektů, zahrnuje detailní 
pracovní plán a tvoří základ pro rozvoj projektu a jejich výběr. Strategie 
vyžaduje předložení jasné informace o řízení a realizačních strukturách 
RFO. Musí ukazovat očekávané výsledky, které mohou být oceněny 
a rozšířeny. 

Jelikož Operace regionálního rámce je nový typ spolupráce, žádný 
region by se neměl účastnit více než 2 takových operací v programu 
Interreg IIIC, dokud nebyla uskutečněna střednědobá kontrola Programu. 

Celkový příspěvek ERDF pro RFO může představovat sumu mezi 
0,5 mil. až 5 mil. EUR. RFO mohou pokrýt všechna témata spolupráce.

Individuální projekt (Individual interregional co-operation pro-
ject). Individuální projekty spolupráce mají za cíl výměnu zkušeností 
v metodologii a činnostech založených projektem. Cílem operace není 
pouze přenos znalostí, ale skutečná spolupráce při realizaci různých částí 
projektu, s významnou přidanou hodnotou pro jeho účastníky. Přenesení 
výsledků projektu z jednoho regionu do druhého by mělo představo-
vat jeden konkrétní výsledek takového individuálního projektu. Ten je 

Průmyslová zóna
Černovická terasa – Brno

Využitím vazby průmyslové zóny 
a polohy města Brna na dopravním 

uzlu se zabýval brněnský projekt 
TECNOMAN, Interreg IIC
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založen na detailní práci, která definuje očekávaný výstup, konkrétní 
výsledky a umožní ocenění a šíření dosažených výsledků.

U individuálního projektu se jedná o spolupráci veřejných orgánů z více 
zemí. Projekty by měly zahrnovat partnery minimálně ze tří zemí, ze 
kterých nejméně dvě musí být členskými zeměmi EU. Celkový pří-
spěvek ERDF může představovat sumu mezi 0,2 mil. až 1 mil. EUR. 
Individuální projekty meziregionální spolupráce mohou zahrnovat 
všechna témata spolupráce.

Vytváření Sítí (Networks). V sítích spolupracují veřejné orgány. 
Podmínkou je účast partnerů nejméně z pěti zemí, ze kterých minimálně 
tři musí být členskými zeměmi EU. Základním cílem sítí je výměna zku-
šeností a přenos know-how. Sítě mají za cíl spojit různé regiony uvnitř 
a vně Evropské unie v realizačních metodách projektů a rozvoji. 

Konkrétně se jedná o akce jako semináře, studijní cesty a výměna 
personálu, které mají zajistit výměnu zkušeností a provádění expertízy. 
Nicméně tvorba sítí by měla vést ke konkrétním výsledkům, které mohou 
být vyhodnoceny a šířeny. Všechny akce s tvorbou sítí by měly mít 
detailní programy práce, ukazující úkoly i očekávané výstupy, které se 
mají provádět. 

Celkový příspěvek ERDF může představovat sumu mezi 0,2 mil. až 
1 mil. EUR. Tvorba sítí může pokrýt všechna témata popsaná výše s vý-
jimkou těch, která se vztahují k tématu (d) a mohou být uhrazena jinak. 

Kritéria pro hodnocení přihlášky podle typů operací
 OPERACE - Typ Přihlášky

Operace
regionálního rámce

Individuální
projekty Sítě

Minimální počet partnerů 
z členských států EU

Regiony z minimálně tří 
zemí, ze kterých nejméně 
dvě musí být členskými 
zeměmi.
Pro interní projekty RFO: 
účastníci z různých zemí.

Partneři z minimálně tří 
zemí, ze kterých nejméně 
dvě musí být členskými 
zeměmi.

Partneři z nejméně pěti 
zemí, z nichž nejméně 
tři musí být členskými 
zeměmi.

Typ partnerů Regionální orgány nebo 
ekvivalentní orgány.
Na projektové úrovni: 
veřejné orgány nebo ekvi-
valentní účastníci, sou-
kromí účastníci s veřejnými 
garancemi.

Veřejné orgány nebo 
ekvivalentní organizace/
instituce. 

Veřejné orgány nebo 
ekvivalentní organizace/
instituce.

Minimální intenzita
spolupráce

Přenos Přenos Šíření, výměna

Příspěvek ERDF 500 000 EUR až 
5 000 000 EUR

200 000 EUR až 
1 000 000 EUR

200 000 EUR až 
1 000 000 EUR



Průvodce programy Interreg IIIB a Interreg IIIC40

Program Interreg IIIC

Průvodce programy Interreg IIIB a Interreg IIIC 41

KAPITOLA 03

Oficiální jazyk programu Interreg IIIC

Pro program Interreg IIIC byly stanoveny dva oficiální pracovní jazyky, 
a sice angličtina a francouzština. Angličtina je závazná pro východní, 
severní a západní zóny, francouzština se používá v zóně jižní. Tyto ofici-
ální jazyky se používají při vyplňování žádostí o projekty, při hodnocení 
projektů, vypracovávání zpráv, ale také při komunikaci mezi projekto-
vými partnery a řídícími strukturami. I webové stránky Programu jsou 
dostupné v obou jazycích.

Během setkání regionů ze všech čtyř zón je zajištěn překlad mezi těmito 
oficiálními jazyky.

Kritéria výběru projektů

Přihlášky, které jsou shodné pro všechny 4 zóny, jsou zasílány Řídícímu 
orgánu (Jih) nebo Společnému technickému sekretariátu zóny (Východ, 
Sever a Západ), v níž sídlí vedoucí partner. 

Programové požadavky popsané v Programovém dodatku a soubor 
podkladů pro žadatele jsou stejné ve všech zónách, aby se zajistil soulad 
podporovaných operací na celém území EU.

3.7. Financování projektů

Z programového dokumentu vyplývá, že v předvstupním období lze pro 
finacování účasti českých partnerů na projektech programu Interreg IIIC 
využít jakýkoliv z předvstupních fondů. V našem případě se jedná o pro-
gramy Phare, ISPA a SAPARD. Z praktického hlediska se však jeví zcela 
nemožné využít fond ISPA, který je zaměřen na velké projekty z oblasti 
dopravních staveb a životního prostředí pro financování projektů tohoto 
typu. Též kombinace s programem SAPARD je velice komplikovaná. 
Proto je v současné době v ČR financování z tzv. „národního Phare“ 
jedinou skutečně reálnou možností. 

V případě, že budou pro realizaci projektu v rámci programu 
Interreg IIIC využity prostředky z programu Phare, musí být však 
dodrženy jeho směrnice (Phare Guidelines). Z toho vyplývá mimo jiné 
povinnost vypsání výběrového řízení na realizaci projektu.

Po našem vstupu do EU, který se předpokládá na 1. květen 2004, budeme 
moci stejně jako současné členské země čerpat na program Interreg IIIC 
prostředky z ERDF. 
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Finanční tabulka – Zóna Východ Interreg IIIC

Veřejné výdaje Třetí Země 
(dosud

nerozhodnuto)
Celkové 
náklady

Celkové 
veřejné

ERDF Národní Soukromé*

Operace 73.826.020 72.349.498  44.295.612 28.053.886  1.476.522 0

2001  7.738.077 7.583.315  4.642.846  2.940.469  154.762 0

2002 12.446.138  12.197.215  7.467.683  4.729.532  248.923 0

2003 12.745.833  12.490.916  7.647.500  4.843.416  254.917 0

2004 13.138.500  12.875.730  7.883.100  4.992.630  262.770 0

2005 13.142.092  12.879.250  7.885.255  4.993.995  262.842 0

2006 14.615.380  14.323.072  8.769.228  5.553.844  292.308 0

Technická 
pomoc  4.428.776 4.428.776  2.214.388 2.214.388 0 0

2001  430.240  430.240 215.120 215.120 0 0

2002  610.634  610.634 305.317 305.317 0 0

2003  805.000  805.000 402.500 402.500 0 0

2004  829.800  829.800 414.900 414.900 0 0

2005  830.026  830.026 415.013 415.013 0 0

2006  923.076  923.076 461.538 461.538 0 0

Celkem 78.254.796  76.778.274  46.510.000 30.268.274  1.476.522 0

2001  8.168.317 8.013.555  4.857.966  3.155.589  154.762 0

2002 13.056.772  12.807.849  7.773.000  5.034.849  248.923 0

2003 13.550.833  13.295.916  8.050.000  5.245.916  254.917 0

2004 13.968.300  13.705.530  8.298.000  5.407.530  262.770 0

2005 13.972.118  13.709.276  8.300.268  5.409.008  262.842 0

2006 15.538.456  15.246.148  9.230.766  6.015.382  292.308 0

* Ačkoliv účast soukromých účastníků podle tohoto Programu je vřele vítána, jejich finanční příspěvek je obtížné ocenit 
předem.
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3.8. Další vývoj Programu

Podobně jako v programu Interreg IIIB se i v programu Interreg IIIC 
střídají jednotlivé země v předsednictví. V IIIC však byla určena půl-
roční perioda. Do poloviny roku 2003 předsedá programu Interreg IIIC 
Rakousko a v srpnu jej nahradí Řecko. V první polovině roku 2004 to 
bude Itálie a v druhé polovině Německo. Pro první polovinu roku 2005 
je určena Česká republika, kterou pak vystřídá Maďarsko.

Druhá výzva k podávání projektů je vyhlášena v období 16. červen 
– 26. září 2003. Dále lze předpokládat, že bude v každém následují-
cím roce vypsáno po jedné výzvě. Vše však bude záležet na tom, kolik 
projektů bude v jednotlivých výzvách přijato a jaký objem prostředků 
z ERDF bude vyčerpán.
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3.9. Kontakty – východní zóna

Řídící orgán východní zóny:
Managing Authority Interreg IIIC East 
Walther Stöckl
City of Vienna 
Dept. for EU-Funding 

Schlesinger Platz 2 
1080 Vienna 
Tel.: +43 1 4000 82582
Fax. +43 1 4000 7215
e-mail: sto@magwien.gv.at
Domovská stránka Webu: www.interreg3c.net

Managing Authority Interreg IIIC East 
Christiane Breznik 
City of Vienna 
Dept. for EU-Funding 
Schlesinger Platz 2 
1080 Vienna 
Tel.: +43 1 4000 82590 
Fax: +43 1 4000 7215 
e-mail: bre@meu.magwien.gv.at 

Platební orgán východní zóny:
Magistrát města Vídně

Společný technický sekretariát východní zóny:
Barbara Di Piazza 
Head of Secretariat (vedoucí sekretariátu) 
Interreg IIIC East JTS 
Tel.: +43 1 4000 76141 
Fax: +43 1 4000 9976141 
e-mail: barbara.dipiazza@interreg3c.net 

Claus Schultze
Communication Manager
Interreg IIIC East JTS
Schlesinger Platz 2
A-1080 Vienna
Tel.: +43 1 4000 76142
Fax: +43 1 4000 9976141
e-mail: claus.schultze@interreg3c.net
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Winfried Ritt
Programme Manager
Joint Technical Secretariat
Schlesinger Platz 2
A-1080 Vienna
Tel.: +43 1 4000 76143
Fax: +43 1 4000 9976141
E-mail: winfried.ritt@interreg3c.net

Katrin Stockhammer
Programme Manager
Joint Technical Secretariat
Schlesinger Platz 2
A-1080 Vienna
Tel.: +43 1 4000 76144
Fax: +43 1 4000 9976141
e-mail: katrin.stockhammer@interreg3c.net

Kontaktní osoba programu Interreg IIIC v ČR:
Ministerstvo pro místní rozvoj
odbor územně a stavebně správní
Mgr. Alice Hanzlíčková
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 862 254
E-mail: alice.hanzlickova@mmr.cz
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Následující dokumenty zajišťují další podrobnou informaci o cílech 
a činnosti Programu:

■ Sdělení Komise členským státům z 28. dubna 2000 vytyčující pokyny 
pro Iniciativu Společenství týkající se trans-Evropské spolupráce 
zamýšlené povzbudit harmonický a vyvážený rozvoj evropského úze-
mí-Interreg III (OJ C 143, 23. 05. 2000, str. 6)

■ Sdělení Komise pozměňující pokyny pro Iniciativu Společenství 
týkající se trans-Evropské spolupráce zamýšlené povzbudit harmo-
nický a vyvážený rozvoj evropského území-Interreg III (OJ C 239, 
25. 08. 2001, str. 4) 

■ Sdělení Komise členským státům ze 7. května 2001 „Mezinárodní 
spolupráce“ větev C Iniciativy Společenství Interreg III (OJ C 141, 
15. 05. 2001, str. 2)

■ Sdělení Komise o důsledcích rozšíření na regiony hraničící s kan-
didátskými zeměmi, akce Společenství pro pohraniční regiony 
(COM(2001) 437 final, 25. 07. 2001)

■ Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIB (2000 – 2006) pro 
středoevropské, jadranské, podunajské a jihovýchodoevropské území, 
schválený 27. prosince 2001 (C(2201)4013)

■ Programový dodatek, Iniciativa Společenství INTERREG IIIB
(2000 – 2006) pro středoevropské, jadranské, podunajské a jihovýcho-
doevropské území, schválený 12. dubna 2002

■ Program Iniciativy Společenství Interreg IIIC Severní zóna 
(CCI 2001 RG 16 0 PC 019), přijatý 31. prosince 2001 

■ Program Iniciativy Společenství Interreg IIIC Východní zóna 
(CCI 2001 RG 16 0 PC 017), přijatý 31. prosince 2001

■ Program Iniciativy Společenství Interreg IIIC Západní zóna
(CCI 2001 RG 16 0 PC 018), přijatý 22. března 2002

■ Program Iniciativy Společenství Interreg IIIC Jižní zóna
(CCI 2002 RG 16 0 PC 001), přijatý 28. května 2002

■ Programový dodatek Interreg IIIC Sever 

■ Programový dodatek Interreg IIIC Východ 

■ Programový dodatek Interreg IIIC Západ 

Přehled relevantních dokumentů
a Směrnic Evropské komise

04
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Programy Interreg – dokumenty
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KAPITOLA 04

■ Programový dodatek Interreg IIIC Jih 

Realizace Programu je také řízena řadou právních předpisů EU:

■ Nařízení Rady (ES) No. 1260/1999 z 21. června 1999 vytyčující obecná 
opatření o strukturálních fondech (OJ L 161, 26. 06. 1999, str. 1)

■ Nařízení (ES) No 1783/1999 Evropského parlamentu a Rady
z 12. července 1999 o Evropském fondu regionálního rozvoje
(OJ L 213, 13. 08. 1999, str. 1)

■ Nařízení Komise (ES) No. 1685/2000 z 28. července 2000 vytyču-
jící podrobná pravidla realizace Nařízení Rady (ES) No. 1260/1999, 
týkající se oprávněnosti výdajů činností spolufinancovaných struktu-
rálními fondy (OJ L 193, 29. 07. 2000, str. 39)

■ Nařízení Komise (ES) No 1159/2000 z 30. května 2000 o opatřeních 
k informacím a publicitě, které mají provádět členské státy týkající se 
pomoci ze strukturálních fondů (OJ L 130, 31. 05. 2000, str. 30) 

■ Nařízení Komise (ES) No 643/2000 z 28.března 2000 o úpravách
pro využití EUR pro účely řízení rozpočtu strukturálních fondů
(OJ L 78, 29. 03. 2000, str. 4) 

■ Nařízení Komise (ES) No 438/2001 z 2. března 2001 vytyčující 
podrobná pravidla pro realizaci Nařízení rady (ES) No 1260/1999 
týkající se řídících a kontrolních systémů pro pomoc poskytnutou 
v rámci strukturálních fondů (OJ L 63, 03. 03. 2001, str. 21) 

■ Nařízení Komise (ES) No 448/2001 z 2. března 2001 vytyčující 
podrobná pravidla pro realizaci Nařízení rady (ES) 1260/1999 týkající 
se procedury pro dělání finančních oprav k pomoci poskytnuté ze 
strukturálních fondů (OJ L 64, 06. 03. 2001, str. 13) 

■ Nařízení Komise (ES) No 1681/1994 ze 11. července 1994 týkající se 
nesprávností a nahrazení špatně vyplacených sum ve spojení s finan-
cováním strukturálních politik a organizaci informačního systému na 
tomto poli. (OJ L 178, 12. 07. 1994, str. 43) 
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Programy Interreg – zkratky, prameny
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KAPITOLA 05, KAPITOLA 06

Užitečné zkratky:

AC Kandidátské země
CADSES Prostor středoevropský, jaderský, podunajský a jihový-

chodní Evropy
CARDS Pomoc Společenství pro obnovu, rozvoj a stabilizaci
CBC Přeshraniční spolupráce
CCP Kontaktní místo CADSES
CEEC Země střední a východní Evropy
CEMAT Evropská konference ministrů zodpovědných za územní 

plánování při Radě Evropy
CIP Program iniciativy Společenství
EC Evropská komise
EIA Vyhodnocení dopadů na životní prostředí
EIB Evropská investiční banka
ERDF Evropský fond regionálního rozvoje
ESDP Perspektiva evropského územního rozvoje
ESF Evropský sociální fond
EU Evropská unie
ICT Informační a komunikační technologie
IPP Plán informací a publicity
IS Informační společnost
ISPA Nástroj předvstupních strukturálních politik 
ITS Inteligentní dopravní systémy
JTS Společný technický sekretariát
LP  Vedoucí partner
MA Řídící orgán
MC Monitorovací výbor
MS Členský stát
NC Národní výbor
NM Nečlenský stát
NPAA Národní program pro přijetí Acquis
PA Platební orgán
PP Projektový partner
RDP Plán rozvoje venkova
RFO Operace regionálního rámce
SAPARD Předvstupní program pro rozvoj zemědělství a venkova
SC Řídící výbor
SEA Strategické vyhodnocení dopadů na životní prostředí
SF Strukturální fondy
SMC Města malé a střední velikosti
SME Podnik malé a střední velikosti
SWOT Silné stránky, slabé stránky, příležitosti a ohrožení
TA Technická pomoc
TACIS Technická pomoc Společenství nezávislých států
TEN Transevropské sítě
TINA Hodnocení potřeb dopravní infrastruktury

05 Seznam zkratek
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Programy Interreg – zkratky, prameny

Průvodce programy Interreg IIIB a Interreg IIIC 49

KAPITOLA 05, KAPITOLA 06

1. Operační program Interreg IIIB včetně Programového dodatku

2. Programový manuál, Operační program a Programový dodatek 
Interreg IIIC – Východní zóna

3. Průběžné informace a zprávy Společného technického sekretariátu 
a Monitorovacího a Řídícího výboru programu Interreg IIIB a Kon-
taktního místa CADSES pro Českou republiku

4. Oficiální stránky programu Interreg IIIB www.cadses.net

5. Oficiální stránky programu Interreg IIIC www.interreg3c.net

(Dále viz kapitola „Přehled relevantních dokumentů a směrnic Evropské 
komise“).

06 Použité prameny
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Programy Interreg – přílohy

Průvodce programy Interreg IIIB a Interreg IIIC 51

PŘÍLOHY

Orgány odpov�dné za
realizaci programu

Projektoví partne�i

Zabezpe�ení
informace o cílech
programu

Rozhodnutí o
studii
proveditelnosti

Idea projektu

Vývoj národního projektu

Nadnárodní
propojení

Studie proveditelnosti
projektu

Poradenský a
podp�rný soubor

Výzva o návrhy
projekt�

Odpov�dnost Odpov�dnost

Hledání nadnárodního
partnera

Vytvo�ení projektového
managementu

P�íjem p�ihlá�ek

Vytvo�ení projektového
rozpo�tu

Vytvo�ení projektové
p�ihlá�ky

Podání p�ihlá�ky v
daném období

JTS/CCP

JTS

JTS/CCP

JTS/CCP

SC/JTS

JTS

PP

PP

PP

PP/LP

PP/LP

LP/PP

LP

07 Přílohy

Způsob vývoje projektu

Příloha č. 1
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Programy Interreg – přílohy

Průvodce programy Interreg IIIB a Interreg IIIC 51

PŘÍLOHY

Orgány odpov�dné za
realizaci programu

Projektoví partne�i

P�íjem p�ihlá�ky
projektu hodnotícím
orgánem

Podání p�ihlá�ky v
ur�eném období

Odpov�dnost Odpov�dnost

Zahájení implementace
projektu v programu
CADSES

Men�í dopl�ky k p�ihlá�ce
projektu

Druhé podání p�ihlá�ky
projektu

JTS

JTS

JTS

SC

LP

PP

LP

PP

Odhad kapacity PPS

Ohodnocení na
základ� kritérií a
priorit

Doporu�ení schválení projektu

Rozhodnutí o
projektu (sch�ze)

Kontrola po�adavk� schvalování

Zahájení implementace
projektu v programu
CADSES

Informace o LP a CCPs

CCP/NC

JTS

SC

JTS

Rozhodnutí o
projektu
(písemn�)Odmítnutí

projektu

LP

Odmítnutí
projektu

Schválení
projektu,
alokace fond�

P�ípustnost s
výhradami

Schválení
projektu,
alokace fond�

Způsob postupu a vyhodnocení projektu

Příloha č. 2
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