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O programu

V programu Interreg CENTRAL EUROPE, 
zaměřeném i v následující výzvě na 
podporu nadnárodní evropské územní 
spolupráce v oblasti inovací, dopravy, 
přírodních i kulturních zdrojů, 
nízkouhlíkového hospodářství jsme pro 
Vás nově připravili vydávaní Bulletinu, 
který se bude věnovat aktuálnímu dění 

v programu.

Blíží se 3. výzva 
programu

Vyhlášení 3. výzvy je naplánováno na 
21. září 2017, v průběhu konference 
k 20. výročí nadnárodní spolupráce 
Interreg, přičemž výzva bude otevřena 
minimálně do konce roku. I v této 
nadcházející třetí výzvě programu 
Interreg CENTRAL EUROPE budou 
financovány měkké projekty. Projek-
tovým partnerům se sídlem v České 
republice nadále bude poskytována 
dotace ve výši 85% způsobilých výdajů.

Aktuální dokumenty, zejména příručku, 
která bude určena žadatelům ve 3. 
výzvě (tzv. Application Manual, 3rd 
call), je potřeba sledovat přímo na 
webstránce programu. 

Implementační manuál

Od zpracování první verze ´Implementation manual´ a jeho příloh proběhlo 
několik aktualizací. Přehled všech změn naleznete ve složce s názvem 
„change log“. Verze 2 je nyní nahrazena verzí 2.1 z prosince 2016; letos v 
březnu byl upraven také ´Project brand manual´ a ´Project website 
manual´. 
Stáhnout aktualizovaný implementační manuál včetně příloh můžete zde.

Klíčové akce

Ve dnech 21.-22. září 2017 pořádá 
program konferenci v Berlíně k 20. 
výročí od spuštění prvního nadnárod-
ního Interreg programu pro regiony a 
města střední Evropy. Kromě panelové 
diskuse budou účastníkům nabídnuty 
tematické workshopy a prostor pro 
networking.

Nadále budeme pokračovat s podporou 
potenciálních uchazečů a projektových 
partnerů, například formou seminářů k 
implementaci projektů anebo seminářů 
pro vedoucí partnery.

Informace ohledně akcí připravovaných 
na úrovni programu, včetně agendy a 
registrace, jsou průběžně zveřejňovány 
a doplňovány na webové stránce 
programu, v kategorii EVENTS (v menu 
na horní liště). Novinky a informace 
ohledně akcí pořádaných  Národním 
kontaktním místem naleznete na 
národní webstránce (viz link v zápatí 
bulletinu).

Projekty z 2. výzvy byly 
schváleny v březnu

Členové Monitorovacího výboru se 
setkali 15. a 16. března v Praze, aby 
prodiskutovali a vybrali nejlepší návrhy 
projektů v rámci 2. výzvy, a to z celkem 
176 podaných projektových žádostí. 
Shodli se na schválení 50 projektů s 
dotací 90 mil. EUR z ERDF.
  
V rámci České republiky to znamená, 
že celkem 83 projektových partnerů 
tak bude zapojeno v 56 projektech 
schválených v průběhu prvních dvou 
výzev. Většina partnerů pochází z 
veřejného sektoru (kraje, RRA, města, 
univerzity, nadace), ale výjimkou 
nejsou ani soukromé subjekty.

Národní kontaktní místo Interreg CENTRAL EUROPE pro ČR

Kontakt:
http://www.interreg-central.eu 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace
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