
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 
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Tabulka priorit

Priorita 1 Priorita 2 

Sociální a kulturní rozvoj a síťování Zachování krajiny a rozvoj 
cestovního ruchu 

Opatření 1.1. Opatření 2.1.

Lidské zdroje, sociální a kulturní rozvoj Budování a rozvoj infrastruktury 
cestovního ruchu

Opatření 1.2. Opatření 2.2.
Zachování a zlepšení přírodních zdrojů a životních 
podmínek vzhledem k rozvoji cestovního ruchu

Rozvoj krajiny vzhledem k aspektům 
životního prostředí

Opatření 1.3.
Fond mikroprojektů

Tabulka projektů

Číslo Název Příjemce Způsobilé 
výdaje

Příspěvek 
ERDF

CZ.
04.4.84/1.1
.00.1/0007

XII. Mezinárodní dětský folklorní 
festival „Kunovské léto”

občanské sdružení 
„Kunovjan” 1 534 000 749 250

CZ.
04.4.84/1.1
.00.1/0010

Společně v minulosti - společně 
v budoucnosti město Hodonín 1 264 000 925 500

CZ.
04.4.84/1.1
.00.1/0013

Poradensko informační centrum 
pomoci pro osoby se zdravotním 
postižením

Sdružení obcí 
mikroregionu 
Vsetínsko

4 359 540 3 269 655

CZ.
04.4.84/1.1
.00.1/0027

BRNky - TRNky - Brněnsko – 
Trnavská spolupráce bez hranic

Brněnské kulturní 
centrum 5 458 000 1 738 500

CZ.
04.4.84/1.1
.00.1/0028

Zvýšení kvalifikace žáků ISŠ, 
Frýdek-Místek, Lískovecká 2089 
prostřednictvím spolupráce s SOUs, 
Čadca

Střední škola 
strojírenská a dopravní 
Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace

699 400 524 500

CZ.
04.4.84/1.1
.00.1/0029

Spolupráce bez hranic občanské sdružení 
Šance pro region 871 375 653 532

CZ.
04.4.84/1.1
.00.1/0049

Kulturně společenské aktivity obcí 
příhraničního mikroregionu 
Hornolidečska

Svazek obcí 
Hornolidečska 3 117 600 2 338 200

CZ.
04.4.84/1.1
.00.1/0111

Festival Balanc - cesta k rovnováze občanské sdružení 
„Kunovjan” 1 435 000 1 052 250

CZ.
04.4.84/1.1
.00.1/0113

EUROWEEK Brno 2006 Vysoké učení technické 
v Brně 2 146 000 1 609 500

CZ. Festival orientačního běhu 2006 ve Tělovýchovná jednota 983 000 737 250



04.4.84/1.1
.00.1/0119 Zlínském kraji Slovan Luhačovice

CZ.
04.4.84/1.1
.00.1/0120

Zlepšení kvality přípravy žáků na 
jejich budoucí povolání 
prostřednictvím navázání spolupráce 
s partnerskou školou

Střední odborná škola 
Slavičín 1 995 337 1 496 503

CZ.
04.4.84/1.1
.00.1/0125

Setkání 2006 Stretnutie - česko – 
slovenský divadelní festival Městské divadlo Zlín 1 676 194 994 646

CZ.
04.4.84/1.1
.00.1/0145

Děti a tradice otevírají hranice město Veselí nad 
Moravou 1 030 900 773 175

CZ.
04.4.84/1.1
.00.1/0146

Od Velikonoc do Vánoc - zachování 
a obnova folklórních tradic v obci 
Bukovany

mužský sbor Bukovany 630 000 472 500

CZ.
04.4.84/1.1
.00.1/0150

Zlepšení informačních toků 
v Regionu Beskydy a jeho sídelním 
městě

Region Beskydy 1 993 800 1 354 929

CZ.
04.4.84/1.1
.00.1/0151

Děti bez hranic
Mini-jesle a mateřská 
škola Dětský sen-
Children Dream, o.p.s.

750 000 562 500

CZ.
04.4.84/1.1
.00.1/0154

Živá klenotnice 2006 město Rožnov pod 
Radhoštěm 931 100 645 075

CZ.
04.4.84/1.1
.00.1/0166

Dva jazyky - společná cesta sdružení Pomněnka 1 072 300 804 225

CZ.
04.4.84/1.1
.00.1/0170

Eurokurzy lyžování na Bílé 
v Beskydech

Zdravý život na 
Dubině u Ostravy 637 500 464 325

CZ.
04.4.84/1.1
.00.1/0173

Karolinka cup CZ-SK 2006 – 
podpora freestyle lyžování město Karolinka 618 000 463 500

CZ.
04.4.84/1.1
.00.1/0174

Ve stopách minulosti k současnému 
vztahu Čechů a Slováků město Slavičín 1 922 650 1 441 987

CZ.
04.4.84/1.1
.00.1/0176

Vzájemná prezentace a propagace 
kulturního dědictví v partnerských 
muzeích – Liptovské muzeum 
v Ružomberku a Valašské muzeum 
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Valašské muzeum 
v přírodě v Rožnově 
pod Radhoštěm

1 020 000 619 650

CZ.
04.4.84/1.1
.00.1/0178

Komunitní a rozvojové centrum 
Milotice obec Milotice 766 000 574 500

CZ.
04.4.84/1.1
.00.1/0217

Česko - slovenská akademie expertů
Asociace trenérů 
a konzultantů 
managementu

2 209 000 1 656 750

CZ. Stálá expozice o historii hornictví město Dubňany 694 000 487 500



04.4.84/1.1
.00.1/0218

a sklářství v Dubňanech a na 
Hodonínsku

CZ.
04.4.84/1.2
.00.1/0011

Koncepce ČR-SR příhraniční 
spolupráce se zaměřením na 
cestovní ruch

Regionální rada 
rozvoje a spolupráce se 
sídlem v Třinci

805 200 603 900

CZ.
04.4.84/1.2
.00.1/0012

Příprava dokumentace a projektu - 
„Stavební úpravy objektu Koliby 
Zděchov”

obec Zděchov 705 950 529 462

CZ.
04.4.84/1.2
.00.1/0044

Propagace Regionu Beskydy CZ + 
SK

Sdružení Region 
Beskydy 620 750 465 563

CZ.
04.4.84/1.2
.00.1/0045

CISE – Cykloturistický informační 
systém Euroregionu Beskydy

Sdružení Region 
Beskydy 620 000 465 000

CZ.
04.4.84/1.2
.00.1/0046

Kroky ke zlepšení image 
a zviditelnění Regionu Beskydy

Sdružení Region 
Beskydy 645 250 483 938

CZ.
04.4.84/1.2
.00.1/0101

Studie a dokumentace osazení 
panelů prezentující přírodní 
a kulturní dědictví se zaměřením na 
rozvoj turistiky

Regionální rozvojová 
agentura Bílé Karpaty, 
o.p.s.

615 000 461 250

CZ.
04.4.84/1.2
.00.1/0108

Studie využití obnovitelných zdrojů 
energie jako nástroj ke zlepšení 
životních podmínek obyvatel 
Valašského Meziříčí

město Valašské 
Meziříčí 1 912 185 1 434 139

CZ.
04.4.84/1.2
.00.1/0114

Socioekonomická analýza 
prodloužení Baťova kanálu o úsek 
Hodonín - soutok Morava/Dyje

Jihomoravský kraj 3 213 000 2 409 750

CZ.
04.4.84/1.2
.00.1/0121

Studie a projektová dokumentace na 
využití obnovitelných zdrojů energie 
v obci Staré Hutě

obec Staré Hutě 700 000 525 000

CZ.
04.4.84/1.2
.00.1/0122

Vypracování projektové 
dokumentace na značení kulturních 
a turistických cílů ve Zlínském kraji

Zlínský kraj 739 010 554 257

CZ.
04.4.84/1.2
.00.1/0126

Rozvojová studie sportovního centra 
Karolinka město Karolinka 629 500 472 125

CZ.
04.4.84/1.2
.00.1/0128

Klášťov - Vysoké Pole, 
Velkomoravské centrum Jižního 
Valašska

obec Vysoké Pole 1 112 000 834 000

CZ.
04.4.84/1.2
.00.1/0149

Možnosti lokálního vytápění 
a výroby elektřiny z biomasy

Vysoká škola báňská – 
Technická univerzita 
Ostrava, Výzkumné 
energetické centrum

4 340 000 3 255 000

CZ.
04.4.84/1.2
.00.1/0162

Zvýšení propagace mikroregionu 
Východní Slovácko

Dobrovolný svazek 
obcí Východní 
Slovácko

769 335 577 001

CZ. Minulostí k budoucnosti - přírodní obec Rostěnice- 1 500 000 1 125 000



04.4.84/1.2
.00.1/0216

mateiály v regionální stavební 
kultuře Zvonovice

CZ.
04.4.84/1.3
.01.1

Fond mikroprojektů Česká republika 
- Slovensko Region Bílé Karpaty 23 359 856 16 761 623

CZ.
04.4.84/2.1
.00.1/0001

Rekonstrukce dopravní 
infrastruktury k poutnímu místu 
„Stračka-Zašová”

obec Zašová 5 322 557 3 991 917

CZ.
04.4.84/2.1
.00.1/0006

Rekonstrukce lidového domku 
Háječek

Mikroregion 
Ostrožsko, svazek obcí 
pro celkový rozvoj 
zájmové oblasti

1 388 285 1 041 214

CZ.
04.4.84/2.1
.00.1/0008

Přeshraniční běžecké trasy Česko - 
Slovensko obec Staré Hamry 4 000 000 3 000 000

CZ.
04.4.84/2.1
.00.1/0009

Příjezdová komunikace a parkovací 
plochy k přístavu u jezu - Hodonín město Hodonín 7 200 000 5 400 000

CZ.
04.4.84/2.1
.00.1/0014

Krajinářská úprava a vybavení 
veřejného tábořiště na Pulčíně obec Francova Lhota 852 379 639 284

CZ.
04.4.84/2.1
.00.1/0015

Vybudování cyklistické stezky – 
Bystřice pod Lopeníkem

obec Bystřice pod 
Lopeníkem 1 338 933 1 004 199

CZ.
04.4.84/2.1
.00.1/0017

Sportovně turistický areál Študlov obec Študlov 3 475 470 2 606 602

CZ.
04.4.84/2.1
.00.1/0018

Spolupráce Valašska 
a Hornokysucka při rozvoji 
cestovního ruchu v regionu

Sdružení Hornovsacká 
dráha 4 969 183 3 726 887

CZ.
04.4.84/2.1
.00.1/0019

Muzeum Podhradí obec Buchlovice 6 749 914 4 650 000

CZ.
04.4.84/2.1
.00.1/0020

Centrum tradičních řemesel 
a folklóru mikroregionu Za Moravú obec Topolná 4 291 490 3 218 617

CZ.
04.4.84/2.1
.00.1/0023

Česko - Slovenské regionální, 
informační a společenské Středisko 
Hornolidečska

obec Horní Lideč 6 201 684 4 650 000

CZ.
04.4.84/2.1
.00.1/0024

Muzeum archeologie, tradičních 
řemesel a letecké bitvy nad 
Moravsko-Slovenským pomezím v r. 
1944

město Slavičín 4 977 440 3 727 608

CZ.
04.4.84/2.1
.00.1/0025

Oprava ubytovacích objektů kempy 
Starý Hrozenkov obec Starý Hrozenkov 6 398 383 4 650 000

CZ.
04.4.84/2.1 Sportovní areál Střelná obec Střelná 2 700 656 2 025 492



.00.1/0026
CZ.
04.4.84/2.1
.00.1/0043

Rozvoj turistického ruchu 
v mikroregionu Uherskobrodsko obec Dolní Němčí 9 673 260 4 554 750

CZ.
04.4.84/2.1
.00.1/0048

Sportovní areál Lužná obec Lužná 1 995 630 1 496 723

CZ.
04.4.84/2.1
.00.1/0050

Rozvoj infrastruktury cestovního 
ruchu ve městě Hodoníně 
vybavením nové sportovní haly

město Hodonín 5 999 752 4 499 814

CZ.
04.4.84/2.1
.00.1/0051

Po stopách osídlení Slovanů na 
jihovýchodní Moravě město Slavičín 5 395 249 4 046 437

CZ.
04.4.84/2.1
.00.1/0052

Infrastruktura cykloturistických 
a turistických tras

Mikroregion 
Luhačovské Zálesí 1 198 322 898 742

CZ.
04.4.84/2.1
.00.1/0054

Zachraňte česko-slovenské hrady
Polypeje - společnost 
pro obnovu a využití 
historických památek

1 998 300 1 498 000

CZ.
04.4.84/2.1
.00.1/0104

Modernizace chaty Radost ve 
Vřesovicích

DDM ve Veselí nad 
Moravou 6 671 000 5 003 000

CZ.
04.4.84/2.1
.00.1/0105

Informační centrum Přízámčí Uh. 
Ostroh město Uherský Ostroh 5 061 248 3 795 936

CZ.
04.4.84/2.1
.00.1/0107

Brána do Beskyd - informační 
a poradenské centrum ve Valašském 
Meziříčí

město Valašské 
Meziříčí 5 938 515 4 453 886

CZ.
04.4.84/2.1
.00.1/0112

Obnova a posilování česko - 
slovenské vzájemnosti město Rousínov 1 920 000 1 425 000

CZ.
04.4.84/2.1
.00.1/0117

Rozšíření areálu Oáza – turistické 
informační centrum Tenisový klub Slavičín 5 855 061 4 391 295

CZ.
04.4.84/2.1
.00.1/0118

Lyžařský areál Štítná nad Vláří-
Popov-rekonstrukce a dostavba

obec Štítná nad Vláří-
Popov 1 644 336 1 233 252

CZ.
04.4.84/2.1
.00.1/0123

Kemp pro karavany Starý 
Hrozenkov-sportoviště obec Starý Hrozenkov 1 999 371 1 499 528

CZ.
04.4.84/2.1
.00.1/0130

Sportovně turistický areál Vysoké 
Pole obec Vysoké Pole 1 992 880 1 494 660

CZ.
04.4.84/2.1
.00.1/0133

Informační, kulturní a společenské 
centrum u Čertových skal obec Lidečko 2 484 764 1 863 573

CZ.
04.4.84/2.1

Vybudování cykloturistické trasy 
Šanov-Horná Súča a rekonstrukce obec Šanov 6 142 622 4 554 750



.00.1/0136 lyžařského vleku
CZ.
04.4.84/2.1
.00.1/0137

Rozšíření infrastruktury pro 
turistický ruch v příhraniční oblasti

obec Štítná nad Vláří - 
Popov 4 396 146 3 297 109

CZ.
04.4.84/2.1
.00.1/0138

Centrum kulturních a sportovních 
tradic ve Slavičíně město Slavičín 6 426 167 4 554 750

CZ.
04.4.84/2.1
.00.1/0141

Venkovní víceúčelové hřiště obec Blatnice pod 
Svatým Antonínkem 1 947 000 1 460 250

CZ.
04.4.84/2.1
.00.1/0148

Příjezdová komunikace k větrnému 
mlýnu Starý Poddvorov

Dobrovolný svazek 
obcí Mikroregion 
Hodonínsko

811 435 608 576

CZ.
04.4.84/2.1
.00.1/0155

Rozvoj infrastruktury cestovního 
ruchu ve městě Hodoníně-parkoviště 
u sportovní haly

město Hodonín 8 444 713 6 333 535

CZ.
04.4.84/2.1
.00.1/0167

Záchrana hradních kaplí
Polypeje - společnost 
pro obnovu a využití 
historických památek

1 996 600 1 497 450

CZ.
04.4.84/2.1
.00.1/0171

Poznej krajinu Bílých-Bielych 
Karpat

město Valašské 
Klobouky 1 953 600 1 453 950

CZ.
04.4.84/2.1
.00.1/0172

Naučná stezka Hugolína Gavloviča
Sdružení obcí 
mikroregionu Jižní 
Valašsko

2 765 600 2 066 700

CZ.
04.4.84/2.1
.00.1/0179

Poutní místo Žarošice - 1. etapa - 
Venkovní sociální zázemí obec Žarošice 4 900 000 3 675 000

CZ.
04.4.84/2.1
.00.1/0212

Areál volnočasových aktivit dětí 
a mládeže

Mateřská škola 
speciální, Základní 
škola speciální, 
Praktická škola 
a Dětský domov

1 870 000 1 402 500

CZ.
04.4.84/2.2
.00.1/0042

Využití alternativního tepelného 
zdroje v obci Újezd obec Újezd 807 000 605 250

CZ.
04.4.84/2.2
.00.1/0102

Využití obnovitelného zdroje 
a efektivní energetické hospodaření 
na Základní škole a Základní 
umělecké škole v Dolním Němčí

obec Dolní Němčí 6 935 000 4 554 750

CZ.
04.4.84/2.2
.00.1/0103

Využití alternativního zdroje v obci 
Bohuslavice nad Vláří

obec Bohuslavice nad 
Vláří 6 717 076 4 554 750

CZ.
04.4.84/2.2
.00.1/0106

Zelená pro Beskydy - využití 
obnovitelných energetických zdrojů

město Valašské 
Meziříčí 5 940 000 4 455 000

CZ.
04.4.84/2.2

Využití biomasy a slunce 
v podhorské obci Salaš obec Salaš 1 970 000 1 470 000



.00.1/0110
CZ.
04.4.84/2.2
.00.1/0115

Zavedení efektivního hospodaření 
energií a instalace fotovoltaického 
panelu ve Zlíně

Zlínský kraj 6 185 104 4 554 750

CZ.
04.4.84/2.2
.00.1/0116

Malá vodní elektrárna Olšava - jez 
Těšov Povodí Moravy s.p. 6 929 578 4 367 381

CZ.
04.4.84/2.2
.00.1/0127

Instalace obnovitelného zdroje 
s cílem snížení energetické zátěže 
městského prostředí v Uherském 
Hradišti

Zlínský kraj 1 999 430 1 499 572

CZ.
04.4.84/2.2
.00.1/0129

Využití obnovitelných zdrojů pro 
Relaxační a turistické centrum 
Hornolidečska

obec Horní Lideč 1 486 817 1 115 113

CZ.
04.4.84/2.2
.00.1/0131

Rekonstrukce zdroje tepla, zavedení 
regulace topného systému a instalace 
solárního ohřevu vody v Bystřici 
pod Hostýnem

Zlínský kraj 1 957 902 1 468 426

CZ.
04.4.84/2.2
.00.1/0134

Využití obnovitelných zdrojů energie 
ve školských budovách města Vsetín město Vsetín 6 031 192 4 523 394

CZ.
04.4.84/2.2
.00.1/0135

Zavedení moderního systému 
vytápění s využitím solárních panelů 
k ohřevu TUV ve Valašských 
Kloboukách

Zlínský kraj 4 266 499 3 199 874

CZ.
04.4.84/2.2
.00.1/0139

Zavedení efektivního energetického 
hospodaření v kombinaci s využitím 
slunečního potenciálu směřující 
k zlepšení stavu životního prostředí 
ve Zlíně

Zlínský kraj 14 992 414 4 554 750

CZ.
04.4.84/2.2
.00.1/0140

Rozvoj solárního zdroje energie 
a podpora energetické efektivity pro 
zlepšení kvality ovzduší v Rožnově 
pod Radhoštěm

Zlínský kraj 6 968 817 4 554 750

CZ.
04.4.84/2.2
.00.1/0157

Podpora energetické efektivity 
a obnovitelných zdrojů ve Vsetíně Zlínský kraj 6 180 432 4 554 750

CZ.
04.4.84/2.2
.00.1/0158

Instalace solárního systému ve 
Starém Městě Zlínský kraj 1 300 000 975 000

CZ.
04.4.84/2.2
.00.1/0159

Instalace solárního systému 
v Nezdenicích Zlínský kraj 1 999 880 1 499 910

CZ.
04.4.84/2.2
.00.1/0160

Zelená energie pro Kroměříž Zlínský kraj 1 999 000 1 499 250

CZ.
04.4.84/2.2
.00.1/0161

Zpřístupnění lokality „Vrchová” – 
Hostýnské vrchy obec Rusava 4 418 506 2 392 846



CZ.
04.4.84/1.2
.00.1/0163

Projektová dokumentace na 
dostavbu kanalizace a ČOV v obci 
Korytná

obec Korytná 961 550 721 162

CZ.
04.4.84/2.2
.00.1/0165

Zachování tradičních rostlinných 
druhů Valašska a západního 
Slovenska a jejich prezentace

Městské lesy Vsetín 6 285 436 3 986 187

CZ.
04.4.84/2.2
.00.1/0168

Rozvoj a zkvalitňování území v obci 
Valašská Bystřice obec Valašská Bystřice 6 755 193 3 288 839

CZ.
04.4.84/2.2
.00.1/0169

Infrastruktura pro osídlenou oblast 
Stříbrnické paseky obec Stříbrnice 6 057 200 3 280 283



Vybrané projekty

BRNky - TRNky - Brněnsko - Trnavská spolupráce bez hranic
Okolo hrdla máš korále z vlaků
ještě se špičkou své dlaně
dotknu tvé dlaně
A bude to jako Michelangelova chvíle Stvoření člověka ze stěn Sixtinské kaple
A bude to jako horoucí a hořký polibek nepolibek
z filmu Ostře sledované vlaky
A bude to jako Kosmodrom Luny

A to je vše
Odjíždím
Z Brna na otočku
Z rány srdce mého neklidného
Navždy 

Tomáš Mazáč:
 Bílá je dobrá aneb Návod k použití Brna

BRNky –  TRNky (ze  slovenské  strany TRNky–
BRNky)  je  projektem  Brněnsko  –  Trnavské 
spolupráce  v kulturní  oblasti.  Tento  projekt  je 
vynikající  ukázkou  toho,  jak  lze  významně 
obohatit  činnost  kulturního  centra  spoluprací  se 
zahraničním  partnerem.  Iniciativa  Společenství 
INTERREG  IIIA  umožňuje  v tomto  smyslu 
realizovat vskutku nezapomenutelné kulturní akce. 
Svým  rozsahem  je  tento  dvoustranný  projekt 
naprosto  ojedinělý  a dává  velký  prostor  pro 
mimořádnou  spolupráci  mezi  oběma  subjekty. 
Podívejme  se  společně  alespoň  na  malé  ukázky 
z této činnosti.        Soutěžní výstava vín VÍNO TRNAVIA (březen 2006)

Celkovým záměrem projektu bylo iniciovat rozvoj živé kulturní přeshraniční spolupráce navazující 
na společné tradice sousedních regionů s následným pozitivním přínosem pro kulturní  turistiku. 
Projekt směřuje k dosažení několika cílů:

• zvýšení vzájemného povědomí občanů o sousedních regionech a možnostech v oblasti 
kulturní turistiky, 

• zviditelnění společných tradic regionů, podporu jejich soudržnosti a vytvoření nové 
základny pro realizaci společných kulturních a společenských akcí vycházejících ze 
současných podmínek, 

• výměnu zkušeností a podporu spolupráce v oblasti kultury, 
• vytvoření fungující přeshraniční sítě orientované na kulturu. 



U zrodu  mimořádné  kulturní  spolupráce  se  slovenským 
městem  Trnavou  stálo  Brněnské  kulturní  centrum.  Obě 
města  spolupracují  od  roku  2005  na  řadě  projektů.  Jen 
namátkou  jmenujme  dramaturgicky  otevřený  festival 
kulturních akcí všech uměleckých žánrů Brněnské kulturní 
léto  a jeho  protějšek  Trnavské  kultúrne  leto,  setkání 
výrobců vína Na malokarpatskej vínnej ceste s následující 
ochutnávkou  vín  v Brně,  mezinárodní  výběrová  soutěž 
nekomerčních  krátkých  hraných  filmů  a videoprogramů 
Brněnská šestnáctka nebo mezinárodní folklórní festivaly

Folklórní soubor Trnafčan na koncertě v Brně 
v Brně a Trnavě. V rámci projektu vznikla rovněž publikace obsahující půvabné texty Bílá je dobrá 
aneb  Návod  k použití  Brna  a História  a pamiatky  Trnavy.  Projekt  bude  slavnostně  zakončen 
v prosinci roku 2006 společným vánočním programem na radnicích obou měst.

Základní údaje o projektu:
Číslo projektu název projektu
CZ 04.4.84/1.1.00.1/0027
Žadatel:

BRNky – TRNky – Brněnsko – Trnavská spolupráce bez hranic
Brněnské kulturní centrum, příspěvková organizace

Příspěvek Společenství :  Kč 1 738 500,--
Národní veř. prostředky 
(celkem):  Kč 579 500,--

Kontakt:
Jan Nováček, Brněnské kulturní centrum, Radnická 4-10, 658 78 
Brno
tel. 542 214 625, 542 212 672, e-mail: novacek@bkcentrum.cz

Spolupráce Valašska a Hornokysucka při rozvoji cestovního ruchu v regionu
Tento projekt  ukazuje,  jak lze  v rámci  Iniciativy Společenství  INTERREG 
IIIA napomoci  přeshraniční  spoluprací  k větší  atraktivitě  mikroregionu pro 
cestovní  ruch.  Pokud  jste  ještě  nenavštívili  zimní  hřebeny  Beskyd 
a Javornických vrchů, nepotěšili jste se malebnou krásou zasněžených údolí 
např. v okolí Karolinky, díky uvedenému projektu budete mít možnost nyní 
po nově zpřístupněných běžkařských tratích, resp. po vytvořené komplexní 
běžkařské  trati  dlouhé  cca  100 km,  vidět  nejatraktivnější  místa  Beskyd 
a Javorníků.  Průvodcem na  cestách  se  Vám může  stát  mapa  Vsetínska  v 
měřítku  1  :  50  000  (zimní  i letní)  se  značenými  turistickými  trasami, 
cyklostezkami,  historickými  památkami,  jež  byla  vydána  rovněž  v rámci 
projektu.

Projekt  je  zaměřen  především  na  zkvalitnění  stávající  sítě  zimních 
běžkařských tras a letních cykloturistických tras a na vytvoření nových úseků a nových tratí pro obě 
zájmové skupiny (lyžaři, cyklisté).



Je prováděna zimní  údržba tratí  pro běžkaře  sněžnými 
pásovými  vozidly  s příslušenstvím  a doplňující  letní 
údržba. Cyklotrasy a běžkařské trasy jsou v první etapě 
vyznačeny  a budou  vybaveny  mobilními  odpadkovými 
koši.  Ve  druhé  etapě  bude  řešeno  budování  stylových 
přístřešků  (odpočíváren  pro  turisty)  a doplňkových 
informačních  tabulí  (historie  obcí  a jejich  současnost 
s prezentací  turistických  zajímavostí  a rekreačního 
využití  v jednotlivých  obcích  a jejich  důležitost  pro 
region). Pro údržbu běžkařských tratí byly v rámci jiných         Běžkař na upravované trase u státní hranice

rozvojových projektů nakoupeny sněžné skútry a rolby.

Součástí  projektu  je  cyklostezka  Bečva,  která  má  být  multifunkčním  cyklisticko-relaxačním 
koridorem spojující obce na toku Vsetínské Bečvy od Velkých Karlovic po Vsetín a dále Valašské 
Meziříčí. V následných krocích by měla být cyklostezka kolem řeky Bečvy provedena až po město 
Tlumačov. Dále je do projektu začleněna soustava cyklotras Vsetínské okruhy a cyklotrasa Velká 
podkova, procházející po hřebeni Vsetínských vrchů a Javorníků. Cyklostezky navazují na obdobné 
trasy na slovenské straně.

         Turistické mapy vydané v rámci projektu
Základní údaje o projektu:
Číslo projektu název projektu

CZ.04.4.84/2.1.00.1/0018
Žadatel:

Spolupráce Valašska a Hornokysucka při rozvoji cest. ruchu 
v regionu
Sdružení Hornovsacká dráha

Příspěvek Společenství :  Kč 3 726 887,--
Národní veřejné prostředky 
(celkem):  Kč 1 242 296,--

Kontakt:
Petr Hána, Dobrovolný svazek obcí Valašsko-Horní Vsacko
Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka
tel. 737 275 144, e-mail oszzvzstvlm@olc.osz.org
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