
EVROPSKÁ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE 

 
OPERAČNÍ PROGRAMY PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE 

 
V rámci cíle Evropská územní spolupráce bude v programovém období 2014-2020 

realizováno 5 bilaterálních operačních programů "Přeshraniční spolupráce" na úrovni regionů 

NUTS III a jsou financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Za operační 

programy má zodpovědnost v ČR Ministerstvo pro místní rozvoj. Řídící orgán (ŘO) OP je 

vždy v jednom ze dvou zúčastněných států 

 

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 (ŘO - Saské 

státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství)  

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 

2014-2020 (ŘO – Bavorské státní ministerstvo hospodářství, infrastruktury, dopravy a 

technologie) 

Interreg V-A Rakousko - Česká republika (ŘO – Úřad spolkové vlády Dolního Rakouska)  

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika (ŘO – Ministerstvo zemědělství a 

rozvoje venkova SR) 

Interreg V-A  Polsko – Česká republika (ŘO – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)  

 

Návrhy jednotlivých operačních programů přeshraniční spolupráce navazují na procedury a 

struktury iniciativy Společenství INTERREG IIIA. Zásadním specifikem programů 

přeshraniční spolupráce je jejich společná příprava s partnerským státem. Česká republika 

plní roli Řídícího orgánu programu pouze pro česko-polský program přeshraniční spolupráce. 

V rámci ostatních čtyř programů (česko - saský, česko - rakouský, česko - slovenský a česko 

– bavorský) je Řídící orgán umístěn v partnerské zemi, která tak, kromě jiného, zodpovídá 

vůči Evropské komisi za přípravu a s EK také program vyjednává. První návrhy operačních 

programů byly zpracovány v dubnu 2006. 

V rámci programů přeshraniční spolupráce budou podporovány bilaterálně, vždy s příslušnou 

partnerskou zemí, dohodnuté priority zajišťující společná řešení ve stanovených oblastech 

(konkrétní vymezení bude součástí každého operačního programu). Finanční prostředky 

budou používány na společné projekty tak, jak je definují Všeobecná nařízení EU k programu 

přeshraniční spolupráce. Tyto projekty budou podporovat jednak sektorové oblasti podpory, 

jednak tvorbu společného prostoru a trvalou spolupráci subjektů přes společnou hranici. 

 

Příklady podporovaných aktivit: 

 Společný rozvoj a zlepšení přístupu k informačním a komunikačním technologiím, 

výstavba a rozvoj hraniční infrastruktury a napojení pohraničí na důležité přeshraniční 

dopravní osy. 

 Spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje, vzdělávání, inovací, kooperace při integraci 

postižených osob do společnosti, podpora efektivního systému přeshraniční 

protipožární a protipovodňové ochrany a ochrany před katastrofami. 

 Budování čistíren odpadních vod, posílení environmentálního vzdělávání, ochrana a 

obnova památek, rozvoj cyklistických tras a stezek, hippostezek, turistických a 

lyžařských stezek a tras, zřizování a činnost turistických informačních center. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/Program-preshranicni-spoluprace-Ceska-republik
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/Program-preshranicni-spoluprace-Ceska-republik
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Rakousko-–-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-CR-–-Polsko
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-CR-–-Polsko


 Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti rozvoje mezilidských vztahů, 

společenských, kulturních a volnočasových aktivit. 

Vhodní žadatelé: 

V dostupných podkladech jsou uvedeny samosprávné celky všech úrovní, organizace 

zřizované nebo založené státem, nevládní neziskové organizace (NGO), zájmová sdružení 

právnických osob, organizace ve vlastnictví státu oprávněné jednat v oblasti programu, 

organizace ve vlastnictví státu založené za účelem poskytování veřejných služeb, Národní 

parky, krajinné oblasti atp. 

Projekt musí mít oboustranně přeshraniční dopad, z toho vyplývá společná příprava, 

společné provádění včetně společného využívání pracovníků a společné financování. Od 

počátku je třeba si stanovit, kdo bude "vedoucí partner projektu" (přebírá odpovědnost za 

celý projekt). Podíl partnera z druhého státu musí mít min. 1 % na financování projektu 

(způsobilých výdajů). 

Operační programy přeshraniční spolupráce mají různý počet prioritních os (maximálně však 

4), všeobecně se zaměřením na ochranu životního prostředí, rozvoj cestovního ruchu a 

hospodářský rozvoj. Mají však vždy společnou osu k zlepšení situace přírody a životního 

prostředí. Jednotlivé přeshraniční operační programy pro regiony NUTS III jsou podrobně 

popsány na stránkách Strukturálních fondů. Operační programy mají na uvedených stránkách 

příručky pro žadatele (vhodní žadatelé, druh a výše dotace), výzvy a odkazy na místně 

příslušná pracoviště pro příjem žádostí (na krajských úřadech) a Technický sekretariát. 

 

Výše podpory: 

Míru spolufinancování řeší jednotlivé příručky pro žadatele. Partneři mají různou míru 

podpory z EU. Vesměs je max. dotace ze strany Společenství 70-85 % způsobilých výdajů. 

Více informací na http://www.strukturalni-fondy.cz/ pod Evropskou územní spoluprací. 

 

 

OPERAČNÍ PROGRAM MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE 

 
Operační program Meziregionální spolupráce je společný pro všechny členské státy EU, 

Norsko a Švýcarsko. 

Z fondů EU je vyčleněno 321,32 mil. €, které mají být z národních veřejných zdrojů 

zúčastněných států doplněny o 83,77 mil. €. České veřejné zdroje se budou na financování 

programu podílet 0,17 mil. €. V rámci programu neexistuje specifická finanční alokace pro 

jednotlivé země. OP je financován z ERDF. Operační program Meziregionální spolupráce je 

pokračováním iniciativy ES INTERREG IIIC a bude se zaměřovat na inovaci a znalostní 

ekonomiku a zároveň na životní prostředí a ochranu před riziky. Řídící orgán včetně 

Certifikačního orgánu a Společného technického sekretariátu je společný pro všechny 

zúčastněné členské státy. Realizovány jsou dva typy projektů: výměna zkušeností a přenos 

zkušeností. OPMS obsahuje 3 priority rozdělující operační program na logické celky 

specifikující, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritě podpořeny: Inovace a 

znalostní ekonomika (např. strategická spolupráce pro optimalizaci/zvýšení využívání 

nových technologií přátelských k životnímu prostředí), Životní prostředí a ochrana před riziky 

(např. podpora druhů nebo ochrany prostředí jejich přirozeného výskytu, které dostaly prioritu 

v rámci Natura 2000, sdělování znalostí a zkušeností). 

 

Technická pomoc 

Vhodní žadatelé: Veřejné orgány a instituce svým charakterem rovnocenné veřejným 

orgánům. 



 

Řídícím orgán: Conseil Régional Nord - Pas de Calais ve Francii, v České republice je 

Národním kontaktním místem Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 

 

Program nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE 

 
Program spolupráce CENTRAL EUROPE 2020 navazuje na operační program nadnárodní 

spolupráce Střední Evropa tj. Central Europe realizovaný v minulém programovém období 

2007-2013. Zasahuje na území 9 států: Rakousko (celá země), Česká republika (celá země), 

Německo (regiony Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Braniborsko, Meklenbursko-

Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko), Maďarsko (celá země), Itálie (Emilia-

Romagna, Furlandsko-Julské Benátsko, Ligurie, Lombardie, Piemont, autonomní provincie 

Bolzano, autonomní provincie Trento, Valle d'Aosta a Benátsko), Polsko (celá země), 

Slovenská republika (celá země), Slovinsko (celá země) a Chorvatsko (celá země). 

  

     

Zdroj: www.strukturální-fondy.cz 

 

Strategie programu se zaměřuje na výzvy, potřeby a potenciál na nadnárodní úrovni, tj. cílem 

je řešení společných problémů nadnárodního významu. Do projektů se mohou zapojit 

subjekty z veřejného i soukromého sektoru. Projekty mají být  pro projektové partnery z 

České republiky nadále spolufinancovány z ERDF (EFRR) do výše 85% způsobilých výdajů. 

 

Ze závěrů početných diskusí s odbornou veřejností na nadnárodní úrovni, národních 

konzultací v členských zemích a jednání zástupců členských států k obsahovému zaměření 

vyplynula následující témata:  

 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/00db761c-a48b-48b0-9195-b798d58a8d32/Central_europe_4_20_201406.jpg
http://www.strukturální-fondy.cz/
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/00db761c-a48b-48b0-9195-b798d58a8d32/Central_europe_4_20_201406.jpg


Prioritní osa 1      

Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední Evropy 

 

1.1 Zlepšit udržitelné vazby mezi aktéry systémů inovací pro posílení regionální inovační 

kapacity ve střední Evropě 

1.2 Zlepšit znalosti a podnikatelské dovednosti s cílem podpořit hospodářské a sociální 

inovace ve středoevropských regionech 

Prioritní osa 2     

Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve Střední Evropě 

 

2.1 Vytvářet a realizovat řešení zaměřená na zvýšení energetické účinnosti a využívání 

energie z obnovitelných zdrojů ve veřejné infrastruktuře  

2.2 Zlepšit územně založené strategie nízkouhlíkového energetického plánování a politiky 

přispívající ke zmírňování klimatických změn 

2.3 Zvýšit kapacity pro plánování mobility ve funkčních městských oblastech s cílem snížit 

emise CO2  

Prioritní osa 3     

Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední 

Evropě 

 

3.1 Rozvíjet kapacity pro integrované řízení ochrany životního prostředí s cílem zajistit 

ochranu a udržitelné využívání přírodního dědictví a zdrojů 

3.2   Rozvíjet kapacity pro udržitelné využívání kulturního dědictví a zdrojů 

3.3 Zlepšit řízení životního prostředí funkčních městských oblastí s cílem vytvořit z nich 

místa, kde se bude lépe žít  

Prioritní osa 4    

Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve Střední Evropě  

 

4.1 Zlepšit plánování a koordinaci systémů regionální osobní dopravy s cílem zajistit lepší 

napojení na vnitrostátní a evropské dopravní sítě  

4.2 Zlepšit koordinaci mezi subjekty působícími v oblasti nákladní dopravy s cílem zvýšit 

využití ekologických multimodálních dopravních řešení. 

 

Řízením programu je, stejně jako u minulého programu, pověřeno Město Vídeň a současně 

pokračuje národní koordinace na území jednotlivých členských států (pro ČR – viz 

zveřejněný Kontakt). Administrativní a technickou podporu pro program nadále zajišťuje 

Společný sekretariát se sídlem ve Vídni. 

 



Příprava návrhu programu spolupráce CENTRAL EUROPE 2020 a určení témat pro 

spolupráci se vyvíjelo se zapojením odborné i širší veřejnosti postupně již od r. 2012, nejprve 

využitím on-line dotazníků, cílených interview a workshopu (Vídeň, září 2013). Jednotlivé 

oddíly a přílohy návrhu programu spolupráce CENTRAL EUROPE 2020 byly postupně 

dopracovávány, především v těchto etapách: 

 

 Nadnárodní dialog: Relevantní instituce a širší veřejnost programového území měly 

možnost účastnit se seminářů v jednotlivých státech (v ČR - Praha, duben 2013) a 

tematických workshopů (Padova, květen 2013) k programu v období 2014-2020. 

 Zpracování 4. verze programu spolupráce CENTRAL EUROPE 2020 (prosinec 2013): 

V této etapě jsme oslovili více než 1000 adresátů z ČR formou e-mailů se žádostí o 

zaslání komentářů k návrhu. 

 Zpracování návrhu programu spolupráce CENTRAL EUROPE 2020 ve verzi z dubna 

2014 (anglická verze a překlad do češtiny jsou v kategorii Programový 

dokument. Tento návrh byl společně s podepsanou dohodou (viz příloha - Annex B) 

předložen pro informaci na jednání členů Vlády ČR dne 9. července 2014. Řídící 

orgán ho zaslal Evropské komisi 18. července 2014. 

 Zpracování finálního návrhu programu spolupráce CENTRAL EUROPE 2020 ve 

verzi ze 4. prosince 2014: Finální návrh zohledňuje připomínky Evropské komise a ke 

dni zpracování jí byl i oficiálně zaslán. Připomínky EK se týkaly především 

indikátorů. Finální návrh byl Evropskou komisí schválen dne 16. prosince 2014 

(anglická verze je v kategorii Programový dokument). 

    

Podrobné informace na stránkách:  

http://www.central2013.eu/nc/home-central-2020/project-idea-database/     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.central2013.eu/nc/home-central-2020/project-idea-database/

