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Příležitosti a možnosti pro města a obce

Cílem publikace je nabídnout stručný přehled dotačních možností pro města a obce a prostřednictvím příkladů
realizovaných projektů naznačit jejich využitelnost v praxi. Nejedná se o oficiální dokument odpovědných/řídících orgánů představovaných programů ani realizátorů nebo partnerů uvedených projektů. Přestože zpracovatel
vycházel z veřejně dostupných dokumentů a poskytnutých dat, neručí za úplnost veškerých informací uvedených
v této publikaci. Detailní podmínky a pravidla jsou uvedeny v oficiální dokumentaci odpovědných/řídících orgánů představených programů.
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1. Úvod
1.1 Úvodní slovo ministryně pro místní rozvoj
Vážené starostky a vážení starostové,
milé čtenářky a milí čtenáři,
publikace, kterou právě držíte v ruce,
má za cíl vám pomoci se orientovat
v možnostech financování projektu
či projektů vaší obce nebo jí zřizované instituce v rámci komunitárních
a dalších programů, které tak trochu
neprávem stojí mimo hlavní zájem
žadatelů.
Kvalitně připravené projekty od těch
nejmenších až po ty největší pomáhají rozvíjet naše regiony, místa, kde
žijeme, a pomáhají zlepšovat kvalitu
života nás všech. Obecní samosprávy nejlépe chápou potřeby daného
území a občanů, kteří na něm žijí. Jsou každodenní
součástí jejich života, a proto dokáží přesně vymezit
potřeby dané oblasti s ohledem na její jedinečná specifika.
Je téměř jisté, že většina z vás, starostek a starostů, přemýšlí a plánuje projekty pro rozvoj vaší obce ve finančním objemu přesahujícím obecní rozpočet. Pro jejich
podporu je možné žádat o prostředky z řady dotačních
titulů. K dispozici jsou jak národní programy Ministerstva pro místní rozvoj ČR a výzvy v rámci programů
Evropských strukturálních a investičních fondů, tak komunitární programy zpravidla řízené přímo Evropskou
komisí, které mohou pomoci obcím prospěšný projekt
financovat.
Cílem této publikace však není mapovat všechny
možnosti financování projektu či projektů, ale je zde
kladen zvláštní důraz na projekty s významným mezinárodním aspektem. Doplňuje tak dvě publikace
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, a to Evropské fondy
pro obce, která komplexně shrnuje možnosti využití
Evropských strukturálních a investičních fondů, a Národní dotační zdroje – příležitosti a možnosti pro města a obce, která je zaměřena na dotační programy financované ze státního rozpočtu.
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Mezinárodní rozměr, který je společným jmenovatelem všech zde uvedených programů, spočívá hlavně
ve spolupráci se zahraničním partnerem. S jistou formou mezinárodní
spolupráce mají mnohé obce zkušenosti díky partnerským městům
a obcím, s nimiž jsou již zvyklé v různých oblastech spolupracovat. Díky
společným projektům podpořeným
z evropských programů je možno
tento vztah ještě upevnit či se díky
nim může podařit uzavřít nová,
oboustranně přínosná partnerství.
Takovéto zkušenosti pomáhají formovat náš veřejný prostor a aplikovat nové přístupy a nápady i v České
republice. Vnímám jako velmi důležité společně diskutovat o výzvách, kterým čelíme. Tento princip pomáhá upevňovat solidaritu a soudržnost
mezi jednotlivými městy, regiony i státy, a budovat tak
propojenou Evropu.
Publikace se zaměřuje na několik druhů možné podpory. Prvním z nich jsou komunitární programy, jež
jsou financovány Evropskou komisí, která přímo nebo
skrze zprostředkovatelskou instituci rozhoduje, jaké
projekty budou podpořeny. Jednotlivé projekty soutěží o podporu mezi sebou bez ohledu na to, z jakého členského státu pocházejí. Dalším jsou programy
evropské územní spolupráce, které jsou financovány
z Evropských strukturálních a investičních fondů. Poslední část této publikace se zaměřuje na programy,
které nejsou financovány z Evropské unie, ale přesto
podporují mezinárodní spolupráci – konkrétně jde
o Mezinárodní visegrádský fond, Česko-německý fond
budoucnosti a dotační titul České rozvojové agentury
pro zahraniční rozvojovou spolupráci obcí a regionů.
Věřím, že vám tato publikace nabídne inspiraci pro
tvorbu projektů, které povedou k rozvoji vaší obce.
Ing. Klára Dostálová
ministryně pro místní rozvoj
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1.2 Úvodní slovo předsedy Svazu měst a obcí ČR
Milé čtenářky a milí čtenáři,
jsem přesvědčen, že každému z nás,
nezávisle na funkci či postavení, záleží na místě, kde žije. Každý chceme,
aby nám tam bylo dobře. Abychom
v prostoru, kde bydlíme a pracujeme,
měli k dispozici služby a věci, které
potřebujeme, a aby se naše území
průběžně a pokud možno rychle
měnilo k lepšímu. Šlo s dobou. Rozvíjelo se, bylo útulnější, modernější,
inspirativnější, funkčnější i lidštější.
Jednoduše: aby se všem hezky žilo.
Abychom se společně posouvali dopředu. Měli radost z moderní, funkční
a bezpečné infrastruktury, vizuálně
zajímavé, neotřelé a chytré architektury. Abychom mohli maximálně zužitkovat v praxi nápady chytrých hlaviček, tedy poznatků tuzemské vědy
a výzkumu. Abychom si užívali kreativních a působivých událostí, které spojují lidi. Mohli je prožívat
v budovách, kde sídlí veřejná správa a instituce, které
provozuje, ve vzdělávacích, kulturních či sportovních
areálech nebo ve společenských zařízeních či v krásné a čisté krajině, která je díky péči samospráv a státu
dostupná. A která posiluje sounáležitost s domovem
každého obyvatele naší malebné země. Taková potřeba musí být vlastní představitelům státu, krajů i obcí
a měst. Je totiž přirozená pro každého občana.
Aby bylo možné tuto potřebu zhmotnit, nestačí jen
snít a říkat si, co by bylo vhodné změnit. Jsou třeba
konkrétní činy. Ty se však v případě rozvoje území
neobejdou bez peněz. Nejen o tom, kde lze finanční
prostředky čerpat, je publikace, kterou právě držíte v rukou. Najdete v ní informace o komunitárních
programech, programech přeshraniční spolupráce,
programech nadnárodní a meziregionální spolupráce
a programech dalších donorů, které obce mohou
využít. Obce přitom mohou být příjemcem dotace,
partnerem jiného subjektu nebo se zapojit prostřednictvím příspěvkových organizací. Proto v publikaci
najdete také doporučení, jak co nejlépe připravit projektový záměr a pak ho úspěšně realizovat. Nechybí
ani konkrétní příklady dobré praxe, kterými se můžete
inspirovat. Jsou z oblasti dopravy, kultury, životního
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prostředí, zaměstnanosti, sociálních
věcí, vědy a výzkumu, vzdělávání
atd. Jdou tedy napříč vším, čím se
samosprávy dnes a denně zabývají
a co se snaží řešit tak, aby na prvním
místě byli spokojení lidé.
Zde se hodí připomenout naši rozsáhlou analýzu potřeb měst a obcí,
která vznikla také v roce 2017. Díky
ní víme, že české samosprávy v současné době trápí zejména dopravní
přetíženost, parkování a stav komunikací. Velká města upozorňují na
nedostatek kvalifikovaných pracovníků a sociální vyloučení. V menších
obcích se naopak potýkají s nedostupností pracovních příležitostí
a služeb. A všechny samosprávy se nezávisle na velikosti obávají důsledků stárnutí populace.
Situaci pomáhá řešit právě podpora obcí v zapojování
se do mezinárodní spolupráce, posilování jejich znalostí
a dovedností, hájení zájmů tuzemských samospráv
v Evropské unii a jinde ve světě a rozvoj spolupráce se
zahraničními asociacemi zaměřenými na municipality. Proto je třeba zprostředkovávat partnerství samospráv, poskytovat konzultace a poradenství k dotacím,
vyjednávat podmínky a dotační tituly jako takové, organizovat osvětové semináře a školení a o všem důležitém průběžně informovat. Činíme tak s využitím
všech dostupných nástrojů. Jedním z nich je právě tato
publikace.
Ať vám informace, které si přečtete, dobře slouží. Ať
vám ukážou cestu, jak realizovat smysluplné projekty
v případě, že na ně nemáte dost rozpočtovaných peněz
v obecní kase. Ať si díky této publikaci vytvoříte lepší
a ucelenější představu o tom, k čemu zde popsané
programy slouží, jak je konkrétně uchopit a dovést do
zdárného konce. Zvelebí to totiž vaše město či obec.
A to za to stojí, ne?
Vše dobré
Mgr. František Lukl, MPA
předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova
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2. Obecné informace k programům
2.1 Metodika zpracování přehledu dotačních programů
Primárním cílem publikace je zmapovat programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU
a programy Evropské územní spolupráce, a nabídnout
přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Společným znakem většiny těchto programů je mezinárodní
rozměr projektů z nich financovaných, tj. tyto programy podporují projekty, v nichž dochází ke spolupráci
partnerů z různých členských i nečlenských zemí EU.
Tyto programy tak podporují mezinárodní spolupráci mezi obcemi, ať se jedná o využití již existujících
tradičních forem partnerské spolupráce měst nebo
o krátkodobá partnerství za účelem realizace konkrétního projektu. V závěru publikace jsou tedy zařazeny
také programy dalších donorů, jako jsou Mezinárodní
Visegrádský fond, Česko-německý fond budoucnosti
a Česká rozvojová agentura, které podporují mezinárodní aktivity českých samospráv.
Do publikace jsou zařazeny dotační tituly, u nichž
může být sama obec příjemcem, dále dotační tituly, u nichž se obec může zapojit jako partner jiného
subjektu, a v neposlední řadě ty, které jsou zajímavé
z pohledu obce a jejích příspěvkových organizací.
U vybraných dotačních titulů jsou pak uvedeny další
doplňkové informace a doporučení tak, aby příprava
a vlastní realizace projektového záměru obce proběhla co možná nejefektivněji.
V této publikaci bylo z pohledu obcí identifikováno 19
nejvyužívanějších dotačních titulů, přičemž analyzovány byly:
 komunitární programy EU,
 programy Evropské územní spolupráce, tj. programy
přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce,
 programy dalších donorů, které obce mohou využít
v rámci aktivit mezinárodní spolupráce.
Každý program má zpracovanou tzv. kartu dotačního titulu, v níž jsou uvedeny podrobnější informace
o dotačním titulu, jako jsou odkazy na odpovědný/
řídící orgán, národní kontaktní místo, informace o alokaci programů, odkazy na webové stránky a kontakty,
kde lze nalézt více informací o programech. Dále jsou
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zde zdůrazněny informace týkající se cílů programů,
typu podporovaných aktivit, oprávněných žadatelů,
požadavků na partnerství, procesního postupu podání žádostí apod. Kde to bylo vhodné a možné, byly
doplněny poznámky nebo tipy, které jsou z pohledu
budoucího žadatele důležité, než předloží žádost.
Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány českými městy a obcemi buď
jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout
inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů,
což jak doufáme, povede k většímu zapojení českých
měst do projektů financovaných těmito programy.
Klíčem při výběru příkladů projektů byla:

 relevantnost prezentovaného projektu z pohledu

nastavení dotačního programu,

 časová aktuálnost – prioritně jsou uváděny pří-

klady projektů realizovaných v rámci současného
programového období 2014–2020 nebo ze závěru
programového období 2007–2013. Ve většině případů jsou uváděny příklady projektů s již ukončenou realizací, avšak v některých případech,
v nichž vhodný příklad ukončeného projektu nebyl
k dispozici, jsou prezentovány i stále probíhající
projekty.

Zkušenosti s průběhem vybraných projektů byly zpracovány na základě podkladů poskytnutých realizátory
těchto projektů, jejich garanty anebo z veřejně dostupných informací na webových stránkách projektu.
Všechny informace uváděné v publikaci jsou pouze
orientační a aktuální k datu jejího vydání. Termíny výzev, stejně tak jejich podmínky mohou být v průběhu
času modifikovány. Je tedy nutné sledovat aktuální
a závazné informace v dokumentech a na webových
stránkách příslušných programů. Publikace slouží
hlavně pro získání rámcového přehledu především
o nabídce komunitárních programů a programů
územní spolupráce a tematicky doplňuje předešlé
publikace Svazu měst a obcí ČR mapující Evropské
strukturální a investiční fondy a národní dotační programy.
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2.2 Komunitární programy
Na úrovni EU existuje řada grantových programů, které financují širokou škálu oblastí. Některé, dříve známé
jako komunitární programy, jsou přímo řízené z úrovně
EU. Tyto programy jsou nástrojem Evropské unie, jejichž
cílem je prohlubování spolupráce a řešení společných
problémů v oblasti konkrétních politik EU, jako je např.
vzdělání, životní prostředí, výzkum a vývoj, kultura,
aktivní evropské občanství, ochrana spotřebitele apod.

bez ohledu na to, ze které země je žadatel, přestože při
hodnocení si Evropská komise vyhrazuje právo na distribuci grantů zohledňující geografickou vyváženost.
Tyto programy jsou víceleté, jejich celkový rozpočet
je schvalován v rámci víceletého finančního rámce na
celé programové období EU. Většina těchto programů vyžaduje spolupráci organizací/partnerů z dalších
členských či přidružených zemí EU.

Komunitární programy jsou grantové programy financované přímo z rozpočtu EU. To znamená, že většina
těchto programů je řízena – administrována – Evropskou komisí či jí zřízenou výkonnou agenturou,
v jejímž rámci probíhá udělování grantů, převádění
finančních prostředků, monitorování, výběr dodavatelů a další činnosti. U některých programů, jako např.
Erasmus+, jsou gestorem pověřené národní agentury
v jednotlivých členských státech.

Společné rysy komunitárních programů:
 vyžadují evropský dopad projektů,
 vyžadují partnery z dalších členských či přidružených zemí EU,
 jsou přímo řízené EK či jí zřízenou specializovanou
výkonnou agenturou,
 granty nepokrývají 100 % nákladů projektu, je nutné kofinancování žadatele.

Podpora projektů je realizována formou grantů, které
nepokrývají 100 % nákladů projektu, a vyžadují tedy
spolufinancování ze strany žadatele. V těchto programech nejsou finanční prostředky předem vyhrazeny
pro jednotlivé členské země, alokovány jsou pro daný
program jako celek a jednotlivé projekty spolu soutěží
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Zdroje:
https://www.euroskop.cz/8643/sekce/o-komunitarnich-programech/
http://www.mfcr.cz/cs/archiv/komunitarni-programy-eu-2000-2013/komunitarni-programy
https://europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_en
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2.3 Programy Evropské územní spolupráce
Programy evropské územní spolupráce, obecně označované jako Interreg, podporují přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráci mezi národními,
regionálními a místními aktéry z členských zemí EU.
Jednotícím cílem je podpora harmonického ekonomického, sociálního a územního rozvoje EU jako celku
a tyto programy tvoří jeden ze dvou cílů Kohezní politiky vedle investic pro růst a zaměstnanost. Podporují
mezinárodní projekty zaměřené na územní plánování
a regionální rozvoj, šíření znalostí a zkušeností, podporu přeshraniční hospodářské, kulturní a komunální
spolupráce, rozvoj cestovního ruchu, podporu vzdělávání a sociální integrace, zlepšení dopravní dostupnosti příhraničního regionu a ochranu životního prostředí.
Oproti předchozímu programovému období 2007–
2014 došlo v programovém období 2014–2020 k určitým změnám v nastavení programů. Důležitou
změnou je příklon k tzv. tematické koncentraci, tj.
zaměření na podporu témat výhradně stanovených
v nařízení Evropské komise, což se promítá i do obsahového zaměření programů. Dále je kladen důraz
na zjednodušení a programy se výrazně orientují na
výstupy. Dalším společným rysem těchto programů
je přeshraniční prvek, tedy nutnost mezinárodního
partnerství v projektech. V programovém období
2014–2020 je pro programy Interreg vyčleněna alokace 10,1 mld. eur pro více než 100 programů spolupráce mezi regiony a dalšími partnery v rámci celé EU.
Zdroje:
http://ec.europa.eu/regional_policy/cs/policy/cooperation/european-territorial/
www.strukturalni-fondy.cz
Programy přeshraniční spolupráce
Programy přeshraniční spolupráce, označované v programovém období 2014–2020 jako Interreg V-A, podporují regionální a místní projekty s přeshraničním
významem, tj. klade se u nich velký důraz na přeshraniční dopad aktivit.

Většina území České republiky s výjimkou Prahy
a Středočeského kraje může využívat celkem 5 programů přeshraniční spolupráce, kterými jsou:
 Interreg V-A Česká republika – Polsko,
 Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika,
 Interreg V-A Rakousko – Česká republika,
 Interreg V-A Svobodný stát Bavorsko – Česká republika,
 Interreg V-A Svobodný stát Sasko – Česká republika.
Vhodnými příjemci jsou místní aktéři, jako např. orgány veřejné správy a jejich svazky a sdružení, organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy, vzdělávací instituce včetně vysokých škol, hospodářské
a profesní komory, svazy a sdružení, asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu, církve a náboženské spolky, nestátní neziskové organizace, Evropské seskupení pro územní spolupráci.
Společným rysem všech těchto programů je princip
vedoucího partnera, který nese odpovědnost za realizaci projektu a musí mít nejméně jednoho partnera na
druhé straně hranice.
Dále musí žadatelé splnit nejméně tři kritéria dokládající spolupráci. Jedná se o tato kritéria, přičemž vždy je
nutné splnit kritérium společné přípravy a společné
realizace:
 společná příprava projektu,
 společná realizace projektu,
 společné financování projektu,
 společný personál projektu.
Programy jsou řízeny Ministerstvem pro místní rozvoj,
hlavními kontaktními místy pro žadatele jsou společné
sekretariáty, které pro každý program vykonávají roli
hlavního administrátora (vyhlašování výzev, přijímání
žádostí, jejich hodnocení, rozhodnutí o udělení podpory apod.), a krajské úřady v programovém území.
Administrace grantového schématu malých projektů
je svěřena euroregionům či jiným pověřeným institucím na regionální úrovni.
Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz
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Programy nadnárodní územní spolupráce
Programy nadnárodní územní spolupráce, tzv. Interreg V-B, zahrnují regiony z několika zemí v rámci větších území stanovených Evropskou unií. Jejich cílem je
podpora kooperace a regionálního rozvoje v zemích
EU spoluprací na vymezených tématech. Tyto programy se zaměřují na široké spektrum oblastí, jako jsou
investice, životní prostředí, urbánní rozvoj, telekomunikace či dostupnost. Jejich cílem je prostřednictvím
spolupráce mezi regiony přispívat k regionálnímu rozvoji na základě koordinovaného strategického přístupu, vytváření analýz apod.
V rámci celé EU je v programovém období 2014–2020
nastaveno celkem 15 programů nadnárodní územní
spolupráce, pro které je alokováno 2,1 mld. eur. Česká
republika je zahrnuta do cílového území programů Interreg Central Europe a Interreg Danube.
Zdroj: http://ec.europa.eu/regional_policy/cs/policy/
cooperation/european-territorial/trans-national/

10

Obecné informace k programům

Programy meziregionální územní spolupráce
Programy meziregionální územní spolupráce, známé
jako Interreg IV-C, zahrnují všechny členské země Evropské unie. Podporují síťování s cílem vytvářet a přenášet dobrou praxi a zkušenosti mezi regiony. Do této
kategorie programů patří:





Interreg EUROPE,
INTERREG III,
ESPON 2020,
URBACT III.

Zdroj: http://ec.europa.eu/regional_policy/cs/policy/cooperation/european-territorial/interregional/
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2.4 Další možné programy využitelné pro mezinárodní
spolupráci obcí
Zatímco naprostá většina programů prezentovaných
v této publikaci je součástí široké škály financování
z fondů Evropské unie, programy, které publikace
představuje v samotném závěru, jsou programy jiných
donorů. Na první pohled nesourodý výběr tří dotačních programů, Mezinárodní visegrádský fond, Česko-německý fond budoucnosti a dotační titul České rozvojové agentury pro zahraniční rozvojovou spolupráci
obcí a regionů, spojuje jeden aspekt, kterým je mezi-
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národní spolupráce. V úvodu této kapitoly je zmíněno,
že programy obsažené v této publikaci spojuje jeden
společný rys, a to mezinárodní rozměr spočívající ve
spolupráci partnerů z různých zemí. Proto je nabídka
programů rozšířena o výše zmíněné programy, které jsou vhodné a zároveň dostupné pro české obce
a města, které v nich mohou využít buď své již existující mezinárodní partnerství, nebo získat podporu na
zcela novou spolupráci.

Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

3. Přehled dotačních programů včetně příkladů
realizovaných projektů
3.1 Komunitární programy
3.1.1 Horizont 2020 / Horizon 2020
Téma

Výzkum, vývoj a inovace

Program

Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace

Stručný popis programu

Program financující vědu, výzkum a inovace. Navazuje na 7. rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace.
Mezi hlavní nové charakteristiky programu H2020 patří tzv. focus areas. Jedná se o oblasti, na které by měly být soustředěny finanční i lidské zdroje napříč společenskými výzvami tak, aby došlo k maximálnímu využití existujících výzkumných kapacit, zvýšení
šancí k dosažení průlomových řešení a současně k implementaci hlavních politických
iniciativ.

Odpovědný/řídící orgán

Evropská komise: GŘ Výzkum a inovace (RTD)

Národní kontaktní místo

Technologické centrum AV ČR

Web programu

www.h2020.cz

Alokace

77,028 mld. eur
Rozložení:
 Vynikající věda 24,44 mil. eur
 Vedoucí postavení evropského průmyslu 17,02 mil. eur
 Společenské výzvy 29,68 mil. eur
 Věda se společností a pro společnost 0,46 mil. eur
 Šíření excelence a podpora účasti 0,82 mil. eur
 Evropský inovační a technologický institut (EIT) 2,71 mil. eur
 Nejaderné přímé akce Společného výzkumného centra (JRC) 1,9 mil. eur

Cíle programu

Program Horizont 2020 je realizován ve třech hlavních prioritách:
Vynikající věda
 Evropská výzkumná rada
 Budoucí a vznikající technologie
 Akce Marie Curie-Skłodowska
 Evropské výzkumné infrastruktury
Vedoucí postavení evropského průmyslu
 Průlomové a průmyslové technologie
- Informační a komunikační technologie
- Nanotechnika
- Pokročilé materiály
- Biotechnologie
- Pokročilá výroba a zpracování
- Vesmírné aplikace
 Přístup k rizikovému financování
 Inovace v malých a středních podnicích
Společenské výzvy
 Zdraví, demografické změny a životní pohoda
 Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství a hospodářství, mořský výzkum
a bioekonomika
 Zajištěná, čistá a účinná energie
 Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava
 Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů, suroviny
 Evropa v měnícím se světě: inkluzivní, inovativní a reflexivní společnost
 Bezpečné společnosti: ochrana svobody a bezpečnosti Evropy a jejích občanů
Vedle těchto tří hlavních priorit jsou podpořeny také tzv. horizontální oblasti:
 Šíření excelence a rozšiřování účasti – zajištění maximalizace přínosů inovační ekonomiky
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 Věda se společností a pro společnost – spolupráce mezi vědou a společností, zisk nových talentů pro vědu a propojení vynikajících vědeckých výsledků se sociálním povědomím a odpovědností
Rozpočet H2020 pokryje také:
 Nejaderné přímé akce společného výzkumného centra
 Aktivity evropského inovačního a technologického institutu
Pro období 2018–2020 je vytvořen Pracovní program, který definuje podporované aktivity v jednotlivých cílech programu (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2018-20).
Vzhledem k objemu informací nelze na tomto místě publikovat vše. Doporučujeme prostudovat jednotlivé cíle a jejich podporované aktivity, což žadatele nasměruje k zařazení
jeho projektového záměru.
 Nejvíce témat pro obce vychází z cíle Společenské výzvy. Např. v oblasti dopravy je pro
města vhodná iniciativa CIVITAS 2020 (http://civitas.eu/) – síť měst pro města, podporující aktivity vedoucí k čisté a lépe propojené městské dopravě v Evropě i mimo ni.
Další iniciativou je Smart Cities & Communities (https://ec.europa.eu/inea/en/horizon-2020/smart-cities-communities) – podpora udržitelného rozvoje městských oblastí díky novým, efektivním a uživatelsky přívětivým technologiím a službám, zejména
v oblasti energetiky, dopravy a ICT, jež vyžadují integrované přístupy.
 V rámci cíle Vynikající věda se mohou obce, resp. kraje zapojit do akce Marie Curie-Skłodowska – spolufinancování regionálních, národních a mezinárodních programů
(COFUND). Vztahuje se na financování celých programů podporujících buď individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky, nebo doktorské
studijní programy pro začínající výzkumné pracovníky. Ze zdrojů EU lze financovat
pouze některé kategorie nákladů (náklady na mzdu výzkumných pracovníků a na management projektu), a to ve výši stanovené v aktuálním pracovním programu.

Typy podporovaných
aktivit
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Obecně jsou podporovány výzkumné a inovační integrované aktivity vedoucí ke zlepšení
životních podmínek a reflektující nadcházející společenské výzvy.
Podrobněji definované aktivity:
 Výzkumné a inovační akce, inovační kroky, např. výroba prototypů, demonstrační
a pilotní projekty nebo převod do výrobního měřítka
 Koordinační a podpůrné akce zaměřené na koordinaci a propojování výzkumných
a inovačních projektů, programů a politik
 Granty na hraniční výzkum – Evropská rada pro výzkum
 Podpora odborné přípravy a kariérního rozvoje
 Nástroje a podpora inovací MSP
 Inovace v oblasti představující technologickou či společenskou výzvu
 Důraz na snižování spotřeby energie, nové materiály, bezpečnost, interoperabilitu
systémů a vytváření norem
 Počítačová bezpečnost, internet věcí a lidský faktor v digitálním věku
 Přístup k inovačním systémům, nástrojům a podpůrným službám pro přípravu prototypů
 Odstraňování bariér mezi nanotechnologickým výzkumem a trhem
 Nanotechnologie a pokročilé materiály pro účinnější léčebnou péči
 Využití biotechnologií pro detekci enzymatických a metabolických drah, monitorování, prevenci a odstraňování následků znečištění
 Technologie umožňující výstavbu energeticky účinných budov
 Technologie pro továrny budoucnosti
 Personalizovaná medicína a personalizovaný přístup
 Propojování s ICT v oblasti elektronického zdravotnictví (e-Health), péče poskytované
prostřednictvím mobilních zařízení (m-Health) s rozsáhlou oblastí zobrazovacích metod i technik pro prevenci, včasnou a přesnou diagnostiku a monitorování léčby
 Pochopení zdraví, stárnutí a nemoci
 Podpora aktivního a zdravého stárnutí
 Lepší zdravotní informace, lepší využívání dat a poskytování podkladů pro zdravotní
politiku, předpisy a nařízení
 Kontinuální a přiměřené zdravotní vzdělávání v průběhu celého života, a to nejen široké populace a určitých skupin občanů s určitým postižením, ale také celoživotní vzdělávání zdravotnických profesionálů na všech úrovních
 Zajištění dostatečného množství kvalitních potravin, krmiv, biomasy a zdrojů pro bioprodukci při šetrném a udržitelném využívání půdy a vody
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 Zajištění zdravých, kvalitních a dostupných potravin a jejich udržitelná výroba a spotřeba, která bude brát také ohled na environmentální dopady a kulturní aspekty
 Inovativní řešení v oblasti výživy a potravinářství, která přispějí ke zlepšení zdraví populace, spotřebují méně zdrojů a energie a vyprodukují méně odpadů
 Využití potenciálu moří a oceánů pro rozvoj průmyslových technologií a biotechnologií
 Udržitelné řízení zemědělství a lesnictví, podpora produkce založené na efektivním
a inovativním využití biologických zdrojů, která napomůže potřebnému rozvoji venkovských oblastí
 Snižování spotřeby energie a uhlíkové stopy prostřednictvím jejího inteligentního
a udržitelného využívání
 Zásobování levnou elektřinou s nízkými emisemi uhlíku
 Výzkum vyspělých biopaliv, kombinovaná výroba elektřiny a tepla z biomasy a odpadů včetně zachycování a skladování uhlíku
 Využívání přírodních zdrojů a snižování závislosti na fosilních palivech
 Lepší mobilita, méně dopravních zácp, zvýšení bezpečnosti
 Ochrana životního prostředí, udržitelné zacházení s přírodními zdroji, vodou, biodiverzitou a ekosystémy
 Zajištění udržitelných dodávek neenergetických a nezemědělských surovin
 Umožnění přechodu k zelené ekonomice a společnosti prostřednictvím ekoinovací
 Strategie a nástroje nutné k zachování kulturního dědictví ohroženého klimatickými
změnami či seismickými a vulkanickými riziky
 Kulturní dědictví, zkoumání vzniku kulturního dědictví a možností jeho využití v souvislosti například s budováním evropské identity, výzkum dějin, umění, literatury
a náboženství v souvislosti s tématy budování evropské identity a zkoumání místa
Evropy v současném světě
 Podpora rovné účasti žen a mužů ve vědě a výzkumu, strukturální změny ve výzkumných institucích
 Podpora vytváření a zavádění výukových metod, které mají přilákat mladé lidi k vědě
Míra dotace

U nejčastěji se vyskytujících typů akcí příspěvek pokrývá 70–100 % celkových způsobilých nákladů v závislosti na typu akce. Nepřímé způsobilé náklady jsou ve výši 25 %
přímých způsobilých nákladů.

Oprávnění žadatelé

Účast v programu je otevřena všem subjektům bez ohledu na jejich právní formu.
V některých případech může výzva stanovit povinné zastoupení konkrétního typu subjektu v konsorciu.

Požadavky
na partnerství

Ve většině oblastí programu je na jeden projekt požadováno konsorcium o velikosti minimálně tři na sobě nezávislých subjektů ze tří různých zemí evropského společenství
nebo zemí asociovaných k H2020. V případě splnění této podmínky se mohou projektu
zúčastnit i jiné země, které mají nárok na financování.

Žadatelé musejí být registrováni na účastnickém portálu (Participant Portal) a mít kód
PIC (Participant Identification Code) Evropské komise.
Procesní postup podání
Je třeba ověřit soulad s kritérii programu pro příslušnou akci a ověřit finanční podmínky.
žádosti
Je potřeba prokázat právní postavení a finanční způsobilost.
Projektové žádosti se podávají pouze online.
Orientační termín
příjmu žádostí

Výzvy jsou vyhlašovány průběžně během programového období, aktuální přehled najdete na webových stránkách programu https://www.h2020.cz/cs/obecne-novinky/
predbezny-prehled-vyzev-h2020, případně na účastnickém portále Evropské komise
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/
call_updates.html

Další zdroje

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
https://ec.europa.eu/inea/en/horizon-2020

Poznámky

Pro každou část programu je jmenován národní kontakt, jehož úkolem je informovat
o aktivitách v dané oblasti a pomáhat s přípravou projektů. Kontakty jsou k dispozici
v jednotlivých sekcích na českých webových stránkách Horizontu 2020 www.h2020.cz
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3.1.2 Projekt Civitas 2MOVE2
Téma

Městská mobilita

Program

7. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj

Název projektu

Civitas 2MOVE2

Realizátor projektu,
partneři

Realizátor: město Stuttgart (SRN)
Partneři:
město Malaga (ESP)
město Tel Aviv-Jaffa (Izrael)
Statutární město Brno (ČR)
Spolupracující organizace:
SSP Consult, Beratende Ingenieure, GmbH (SRN)
Dopravní podnik města Brna, a. s. (DPMB)
University of Stuttgart (SRN)
Technion – Israel Institute of Technology (Izrael)
Během realizace projektu Statutární město Brno koordinovalo své vlastní „lokální“ konsorcium, v němž mělo dva partnery – DPMB a Brněnské komunikace, a. s.

Rozpočet

Celkové náklady projektu: 5 114 616 eur

Období realizace

Listopad 2012 – leden 2017

Web

http://civitas.eu/content/brno
http://www.civitas.brno.cz

Projektový záměr:

Projekt se soustředil na hledání inovativních
řešení pro udržitelnou městskou mobilitu.

Cíl:

Cílem výzkumného programu bylo na pilotních projektech testovat nově navržené technologie a řešení.

Realizované aktivity:

Realizovalo se sedm opatření:
 Rozvoj elektromobility a zavedení minibusů na elektrický pohon do centra města Brna
 Snížení energetické náročnosti vozidel veřejné dopravy
 Logistika zásobování v centru města Brna
 Centrální dispečink řízení dopravy
 Zavedení rozšířené přepravy jízdních kol
ve veřejné hromadné dopravě
 P&R koncept a implementace městského parkovacího systému
 Smart parking ve městě Brně

Přínosy/výstupy:

 Byla provedena analýza trendu rozvoje elektromobility a studie proveditelnosti. Zjišťovaly se možnosti města
vybudovat veřejné nabíjecí stanice a jejich využití ve veřejné dopravě. Prověřovaly se vhodné technologie pro
provoz minibusů na elektrický pohon a způsoby zavedení nové ekologické dopravy v centru města.
 Opatření na snížení energetické náročnosti vozidel veřejné dopravy se zaměřila na využití elektrické energie
vzniklé při brzdění vozidla trakčním motorem, využití akumulované energie pro omezený provoz vozidla
bez trolejového vedení a snížení energetické náročnosti provozu tramvají a trolejbusů. Vzniklá studie sice
nedoporučila umístit požadovanou technologii na staré typy trolejbusů (toto řešení by nebylo efektivní
a bylo by technicky komplikované), ale doporučuje nainstalovat technologii na nové standardní trolejbusy (12 metrů dlouhé). Tato řešení navržená v rámci projektu 2MOVE2 ve městě Brně mohou nyní využívat
i ostatní česká města.
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 Byla realizována studie CITY logistika města Brna, která navrhla optimální organizaci zásobování centra města
včetně vybudování tzv. městského distribučního centra. Tento návrh byl připraven ve třech scénářích v závislosti na provozovateli městského distribučního centra (město x soukromý provozovatel) a následně ověřen
dopravním modelem, který je schopen porovnat množství dopravní zátěže po implementaci realizovaného
řešení se současnou situací. Bylo provedeno také modelování snížení emisí ve městě Brně a dopad na životní
prostředí. Studie a její výsledky budou podkladem pro budoucí rozhodnutí o realizaci systému městské logistiky.
 Rozšířilo se stávající centrální řízení a monitorování dopravy o subsystém databázové informace o infrastruktuře drážní dopravy a linkové autobusové dopravy. Tato data jsou průběžně aktualizována v rámci databáze
GIS. Součástí opatření bylo i vybudování komplexního integrovaného řízení dopravy na území města Brna
a vytvoření podmínek pro zlepšení celé řady významných dopravních kritérií: přerozdělení dopravního zatížení komunikační sítě, snížení negativních dopadů dopravy na životní prostředí ve městě, zvýšení bezpečnosti
silničního provozu a odlehčení centrální oblasti města.
 Během zavedení rozšířené přepravy jízdních kol v prostředcích veřejné hromadné dopravy bylo v sezonách
v letech 2015 a 2016 přepraveno celkem 2621 jízdních kol.
 V lokalitě u Ústředního hřbitova bylo na podzim roku 2015 otevřeno nové parkoviště typu P&R umožňující
odstavení vozidla na okraji města s dobrým napojením na systém veřejné dopravy. Celkový počet parkovacích
míst je 177+7 míst pro tělesně postižené.
 Zavedení chytrého pouličního parkování (tzv. smart parking) mělo podpořit jak rezidenční parkování, tak přispět k vytvoření jednotného systému sběru dat o dopravě, zejména statické. Poskytováním informací o volných parkovacích místech veřejnosti dochází ke snížení negativních dopadů dopravy na
životní prostředí v důsledku zkrácení času
potřebného k nalezení volného parkovacího
místa.

Problémy a doporučení:

Už během plánování si dávat větší časové
rezervy. Při zadávání zakázek počítat s možností námitek apod.
Součástí opatření na elektromobilitu měl být i nákup elektrobusů, v rámci výběrového řízení však nebyla
doručena žádná nabídka, a proto byla tato část opatření zrušena.
Rizikem bývá politická situace. Mění se během trvání projektu a někdy může opatření prodloužit či úplně
zastavit.
Při stavební činnosti (Park and Ride) bývají problematické majetkové vztahy, které mohou projekt velmi
pozdržet. Je nutné se na ně zaměřit již při plánování samotného projektu.
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3.1.3 Projekt Civitas Archimedes
Téma

Městská mobilita

Program

7. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj

Název projektu

Civitas Archimedes

Realizátor projektu,
partneři

Statutární město Ústí nad Labem (ČR)

Rozpočet

1,6 mil. eur

Období realizace

2008–2012

Web

http://www.usti-nad-labem.cz/cz/dopravni-portal/civitas-archimedes/civitas-archimedes-usti-nad-labem.html

Projektový záměr:

V rámci projektu se řešil především rozvoj ekologicky
šetrné dopravy a zlepšení kvality dopravy.

Cíle:

Hlavním cílem bylo zpracování návrhu organizace dopravy
ve městě v závislosti na urbanistickém typu, intenzitě dopravy, rozvoji veřejné dopravy a potřebách její dostupnosti.
Dále zvýšení bezpečnosti na silnicích města, omezení hluku z dopravy, vyřešení problémové situace s parkováním
aut ve městě, podpora cestování veřejnou hromadnou dopravou a rozvoj cyklistické dopravy.

Realizované aktivity:

V rámci podpory MHD město realizovalo hned několik motivačních kampaní. Vytvořeno bylo několik dokumentů,
např. hluková mapa z dopravy, studie propojení stávajících
cyklistických tras či analýza dopravy v klidu. Byl také proveden audit cyklistické politiky. V rámci projektu byly vytvořeny webové stránky věnované cyklistice, bezbariérovým
trasám a bezpečnosti dopravy v Ústí nad Labem.

Přínosy/výstupy:

Hlavním výstupem projektu bylo vytvoření Generelu udržitelné dopravy města Ústí nad Labem, strategického dokumentu určujícího budoucí vývoj dopravy ve městě.

17

Komunitární programy

Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

3.1.4 Erasmus+
Téma

Vzdělávání

Program

Erasmus+

Stručný popis
programu

Program podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu
celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Odpovědný orgán EU

Evropská komise: GŘ Vzdělávání a kultura (EAC)

Národní kontaktní
místo

Dům zahraniční spolupráce – Národní agentura pro program Erasmus+

Web programu

http://www.naerasmusplus.cz/cz/, http://www.dzs.cz/cz/

Alokace

14,774 mld. eur

Cíle programu

Typy podporovaných
aktivit
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 Podpora mezinárodní mobility a spolupráce
 Podpora inovačních procesů a dobré praxe
 Podpora politik a reforem ve všech úrovních a formách vzdělávání
Erasmus+ zahrnuje také oblast sportu, v níž se v přeshraniční perspektivě zaměřuje mimo
jiné na hrozby, jako jsou např. doping nebo korupce.
Projekty mobility osob
 v oblasti vzdělávání a odborné přípravy:
- Projekty mobility pro vysokoškolské studenty a pracovníky
- Projekty mobility pro studenty a pracovníky odborného vzdělávání a odborné přípravy
- Projekty mobility pro pracovníky školního vzdělávání
- Projekty mobility pro pedagogy a lektory dalšího vzdělávání
 v oblasti mládeže:
- Projekty mobility pro mladé lidi a pracovníky s mládeží
Strategická partnerství za účelem podpory inovace a výměny dobré praxe
 Zvýšit kvalitu a relevanci nabídky v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží vývojem nových a inovativních přístupů a podporou šíření osvědčených postupů
 Podporovat poskytování a hodnocení klíčových kompetencí včetně základních a průřezových dovedností, zejména podnikání, jazykových znalostí a digitálních dovedností
 Zvyšovat pro trh práce význam vzdělávání a kvalifikací a posilovat vazby mezi oblastmi
vzdělávání, odborné přípravy nebo práce s mládeží se světem práce
 Podporovat zavádění inovačních postupů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy
a mládeže prosazováním individuálních výukových přístupů, kolaborativního učení
a kritického myšlení, strategického využívání informačních a komunikačních technologií, otevřených vzdělávacích zdrojů, otevřeného a flexibilního učení, virtuální mobility a dalších inovativních učebních metod
 Podporovat strukturovanou meziregionální a přeshraniční spolupráci: posílení závazku místních a regionálních veřejných orgánů ke kvalitativnímu rozvoji oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže
 Posílit profesní rozvoj aktivních pracovníků v oblasti vzdělávání, odborné přípravy
a mládeže prostřednictvím inovací a zvyšování kvality a rozsahu základního a dalšího vzdělávání včetně nových pedagogických metodik založených na informačních
a komunikačních technologiích a použití otevřených vzdělávacích zdrojů
 Posílit kapacity organizací činných v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže,
zejména v oblastech strategického rozvoje, řízení organizace, vedení, kvality poskytovaného vzdělání, internacionalizace, rovnosti a začleňování, kvalitativních a cílených
aktivit pro konkrétní skupiny
 Posílit rovnost a začleňování v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže s cílem
umožnit kvalitní vzdělání všem, zabránit předčasnému ukončení studia a podporovat
účast znevýhodněných skupin ve společnosti
 Podporovat podnikatelské vzdělávání s cílem rozvíjet aktivní občanství, zaměstnatelnost a zakládání nových podniků (včetně sociálního podnikání), podpora budoucího
vzdělávání a profesní dráhy pro jednotlivce v souladu s jejich osobním a profesním
rozvojem
 Zvýšit účast na vzdělávání a zaměstnatelnosti prostřednictvím rozvoje kvalitního kariérového poradenství, konzultantství a podpůrných služeb
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 Usnadnit přechod studentů mezi různými úrovněmi a typy formálního a neformálního
vzdělávání a odborné přípravy s využitím evropských referenčních nástrojů pro uznání, ověření a transparentnost kompetencí a kvalifikací
Reformy a systémy vzdělávání
 Strukturovaný dialog – zaměřen na participaci a dialog mladých lidí s osobami
s rozhodovací pravomocí na lokální, regionální, národní a evropské úrovni (žádá se
k národní agentuře)
 Budování kapacit – projekty partnerství v oblasti vysokého školství s cílem podporovat jeho modernizaci a internacionalizaci nebo projekty zaměřené na spolupráci
a mobility v oblasti práce s mládeží s cílem podpořit její kvalitativní rozvoj a uznávání
neformálního vzdělávání
 ECVET (Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu) – má usnadnit
uznávání výsledků učení za účelem získání kvalifikace v rámci mobility
 Eurydice – Evropská informační síť, která sbírá, sleduje, zpracovává a šíří spolehlivé
a snadno srovnatelné informace o vzdělávacích systémech
 Evropská jazyková cena Label – podpora nových a výjimečných aktivit v oblasti jazykového vzdělávání
Sítě a centralizované aktivity
 Centralizované aktivity – aktivity, které spravuje výkonná agentura v Bruselu. V rámci
těchto aktivit je možné realizovat projekty Jean Monnet a projekty Sportu, Mobility
a Spolupráce
 Epale – v přípravě
 eTwinning – podpora online spolupráce škol a učitelů na dálku za pomoci informačních a komunikačních technologií
 Eurodesk – evropská informační síť pro mládež, umožňuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k evropským informacím týkajícím se studia,
práce v zahraničí, cestování nebo dobrovolnictví. Eurodesk podporuje zejména oblast
mládeže v rámci vzdělávacího programu Erasmus+, nabízí informace o aktuálních stážích, krátkodobých pracovních příležitostech pro mladé lidi nebo informace o zajímavých mezinárodních projektech
 Euroguidance – síť středisek v 38 zemích, jejichž cílem je podpora evropské dimenze
v poradenství a poskytování informací v oblasti mobility, cílovou skupinou programu
jsou poradenští pracovníci z oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, poradci působící v neziskovém sektoru i soukromí poskytovatelé poradenských služeb
Zapojení měst a krajů do programu Erasmus+
Školní vzdělávání Erasmus+
 V rámci Klíčové akce 1 (Projekty mobility osob) mohou města a kraje vystupovat
v roli koordinátora národního konsorcia. Členy konsorcia musí být kromě koordinátora alespoň dvě školy s přímou vazbou na koordinující instituci (tedy např. dvě školy
zřizované městem či krajem). Koordinátor konsorcia poté přebírá vedoucí úlohu v plánování dalšího vzdělávání zaměstnanců zapojených škol v zahraničí formou kurzů,
školení, stínování na partnerských školách či výukového pobytu (pracovní stáže) na
partnerských školách.
 V rámci Klíčové akce 2 (Projekty spolupráce) mohou města a kraje realizovat projekty založené na přeshraniční spolupráci mezi regiony nebo obcemi z různých zemí.
Důležitým prvkem těchto projektů je strategické zapojení místních nebo regionálních autorit jako zřizovatelů škol. Projektu se musí dle pravidel programu účastnit
alespoň tři organizace ze tří programových zemí, z čehož alespoň dvě organizace
by měly být místními nebo regionálními autoritami (tedy města či kraje). Tyto instituce by poté měly mít vedoucí úlohu v plánování projektu a jeho aktivit a také
v implementaci získaných poznatků a jejich dalšího využití v oblasti vzdělávání v daném městě či regionu. Za účelem co nejvyššího přínosu a dopadu těchto projektů je
vhodné zapojit také školy z daných měst a regionů a další organizace aktivní v oblasti
školního vzdělávání.
Odborné vzdělávání a příprava Erasmus+
 V rámci Klíčové akce 1 (Projekty mobility osob) může žádat o grant jakákoliv veřejná
nebo soukromá organizace působící v oblasti OVP nebo koordinátor národního
konsorcia. Konsorcium musí být složeno z minimálně tří organizací poskytujících OVP.
Koordinátor konsorcia poté přebírá vedoucí úlohu v administraci schváleného projektu. Projekty jsou zaměřené na realizaci krátkodobých a dlouhodobých mobilit žáků
v OVP nebo výukové a školicí pobyty zaměstnanců zapojených škol nebo profesní rozvoj formou stínování.
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Typy podporovaných
aktivit

Míra dotace
Oprávnění žadatelé
Požadavky
na partnerství

Procesní postup včetně
způsobu podání
žádosti

Orientační termín
příjmu žádostí
Další zdroje
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 V rámci Klíčové akce 2 (Projekty spolupráce) se mohou zapojit i podat žádost jakékoliv veřejné nebo soukromé organizace/subjekty se vztahem k odbornému vzdělávání. Buď odborné vzdělávání přímo poskytují, zajišťují, nebo o něm rozhodují, plánují, zřizují organizace poskytující OVP. Mohou to být subjekty poskytující kariérové
a profesní poradenství, subjekty ověřující získané znalosti a dovednosti. Obecně to
mohou být i veřejné orgány na místní, regionální nebo národní úrovni. Záleží na
tom, jakou úlohu v projektu budou zastávat a jakou problematiku budou řešit.
Mládež Erasmus+
 V rámci Klíčové akce 1 (Projekty mobility osob) mohou města a kraje realizovat projekty v rámci neformálního vzdělávání prostřednictvím mezinárodních výměn mládeže, dobrovolnických aktivit, Evropského sboru solidarity a profesionálního rozvoje
pracovníků s mládeží. Aktivity jsou realizovány formou dobrovolnických pobytů a činností, workshopů, seminářů, vzdělávacích kurzů, rolových her a dalších. Do neformálního vzdělávání se mohou zapojit pracovníci s mládeží či mládež ve věku 13–30 let.
 Klíčová akce 2 (Strategická partnerství) umožňuje městům a krajům podávání žádostí o grant za účelem rozvoje oblasti práce s mládeží. Cílem je podpora rozvoje,
přenosu a/nebo implementace inovativní praxe na organizační, místní, regionální,
národní nebo evropské úrovni. V projektech je kladen velký důraz na šíření výstupů
z projektů. Jedná se především o projekty s více aktivitami.
 V rámci Klíčové akce 3 (Projekty podpory politických reforem) mohou města
a kraje realizovat projekty v rámci strukturovaného dialogu, který Erasmus+ definuje
jako diskuze mladých lidí s osobami s rozhodovací pravomocí, ze kterých mají vzejít
výstupy využitelné při tvorbě politik. Tyto projekty, v nichž by se měly odrážet metody neformálního vzdělávání, může na národní úrovni pořádat jedna organizace, na
mezinárodní úrovni minimálně dvě organizace z programových zemí. Podporu v této
klíčové akci může získat jakýkoli projekt založený na skutečném zapojení mladých do
veřejného dění na národní, regionální i lokální úrovni ve všech fázích projektu. Do projektu musí být zapojeno minimálně 30 mladých účastníků ve věku 13–30 let. Podporovanými aktivitami jsou např. setkání, semináře, debaty, informační akce, konzultace
nebo simulace fungování demokratických institucí.
Míra dotace se liší podle jednotlivých projektů
Instituce a organizace působící v oblasti vzdělávání – školy všech typů, zřizovatelé škol
a další organizace v oblasti vzdělávání, neziskové organizace a střediska pracující s mládeží, neformální skupiny mladých lidí, subjekty reprezentující cílové skupiny programu
Jednotlivci žádají prostřednictvím organizace, která se projektu účastní.
Organizace zapojená do projektu musí tvořit partnerství dle podmínek jednotlivých klíčových aktivit.
EU:
 Žadatelé musí být registrováni na účastnickém portálu (Participant Portal) a mít kód
PIC (Participant Identification Code) Evropské komise.
 Je třeba ověřit soulad s kritérii programu pro příslušnou akci a ověřit finanční podmínky.
 Je potřeba prokázat právní postavení a finanční způsobilost.
 Detailní informace pro žadatele jsou k dispozici v příručce programu Erasmus+, jež je
dostupná v jazycích členských států.
ČR:
 Na národní úrovni realizují program národní agentury.
 Národní agentury poskytují informace a realizují hodnocení a výběr žádostí.
 Žádost se podává online prostřednictvím formuláře národní agentury.
Výzvy jsou vyhlašovány jednou ročně během programového období s výjimkou sektoru
Mládeže, v němž je možné podávat žádosti třikrát ročně. Více na webových stránkách
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/calls
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
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3.1.5 Projekt Zvyky a tradice v Evropě jako vzdělávací koncept v předškolním a školním
vzdělávání
Téma

Strategické partnerství různých institucí s tématem školního vzdělávání

Program

Erasmus+

Název projektu

Zvyky a tradice v Evropě jako vzdělávací koncept v předškolním a školním vzdělávání

Realizátor projektu,
partneři

Město Příbram, Waldorfská škola Příbram – základní a střední škola, Základní škola pod
Svatou Horou, Mateřská škola Jana Drdy, Mateřská škola Klubíčko, Mateřská škola
Perníková chaloupka, Mateřská škola Bratří Čapků, Mateřská škola Školní, Vzdělávací
institut Středočeského kraje (ČR)
Město Hoorn, Bernardus van Bockxmeerschool, Stichting Kinderopvang Hoorn, Stichting
Netwerk (NL)

Rozpočet

Celkové náklady projektu: 123 080 eur

Období realizace

Září 2014 – srpen 2017

Web

http://www.customsandtraditions.webz.cz/
https://www.facebook.com/Project-Erasmus-Customs-and-Traditions-in-Europe-1495172544109453/

Projektový záměr:

Obě města dlouhodobě spolupracují v oblasti školství,
kultury a sportu. V roce 2016 oslavilo jejich partnerství
jubilea 25 let a tento projekt byl dalším pokračováním
spolupráce v oblasti školství. Projektovým záměrem
bylo prohloubení a rozvoj pedagogických kompetencí
účastníků v návaznosti na Rámcový vzdělávací program
mateřských a základních škol, především ve vzdělávací
oblasti umění a kultury s důrazem na osobnostní, sociální a kulturní rozvoj dětí nebo žáků prostřednictvím
tvořivých expresivních a komunikačních aktivit.

Cíle:

Cílem projektu byla podpora mezinárodní spolupráce
v evropských regionech, prezentace evropských tradic
a zvyků a rozvoj pedagogických kompetencí zapojených učitelů. Dále seznámení se s alternativními metodami výuky, zejména artefiletikou a waldorfskou pedagogikou a obohacení tradiční výuky o moderní prvky.

Realizované aktivity:

Během projektu se v partnerských regionech konaly
oslavy jednotlivých tradic, které se uskutečnily v konkrétních mateřských a základních školách či jako akce
pro veřejnost. Oslavy byly zařazeny do školních vzdělávacích plánů a zapojení učitelé vytvářeli výukové materiály, které využili k tvorbě zásadních výstupů. Během
mezinárodních setkání probíhalo stínování v zapojených školách a přenos inovací. Dále se konalo 11 mezinárodních workshopů artefiletiky. Zapojené neškolní
instituce VISK a Stichting Netwerk zorganizovaly 10 seminářů artefiletiky pro pedagogické pracovníky ve Středočeském kraji a regionu Westfriesland. Celkem bylo realizováno 120 mobilit pedagogických pracovníků.

Přínosy/výstupy:

Hlavním výstupem tříleté spolupráce je metodická kniha, reflektující výsledky projektu, zaměřená na metody
artefiletiky a waldorfské pedagogiky. Pojednává o tom, jak se tradice a zvyky uplatňují při aktivitách v mateřských
školách. Text srovnává přístup k zvykům a tradicím v mateřských školách ve dvou místech, která obě patří do kulturní historie Evropy, ale mají odlišné regionální dějiny.
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Problémy a doporučení:

Největším problémem při realizaci projektu byla špatná jazyková vybavenost pedagogických pracovníků. Nicméně díky partnerům z dalších institucí – městského úřadu a vzdělávacích institucí – se vždy podařilo zajistit tlumočníka, který byl učitelům k dispozici.

Slovo starosty

„České a holandské školy se zapojily do společného projektu Zvyky a tradice jako vzdělávací koncept v mateřských
a základních školách. Již samotný název napovídá, co je hlavní obsahovou náplní tohoto projektu. Je to hledání
a poznávání společného i odlišného v našich tradicích a zvycích a implementace těchto poznatků do vzdělávacího procesu v obou zemích. Snad ani nepřekvapí, že společných tradic a obyčejů máme mnoho. Naopak to odlišné je zdrojem
nejen poznání, ale i poučení a také inspirací ke změnám a zlepšení stávajícího.
Jsem velmi rád, že projekt, který trval téměř tři roky, umožnil vydání knihy, která bude sloužit k šíření výsledků projektu
nejen v partnerských institucích, ale i nad rámec tohoto partnerství. Velmi cenné jsou i vzájemné výměny pedagogů,
uskutečněné v rámci projektu, protože jak všichni dobře víme, osobní zkušenosti a poznání, stejně jako osobní kontakty, jsou velmi důležité. Zúčastněným pomohly k rozvoji interkulturních schopností i k osvojení nových metod práce.“
Jindřich Vařeka, starosta města Příbram
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3.1.6 Program LIFE
Téma

Životní prostředí a klima

Program

LIFE

Stručný popis
programu

Jedná se o finanční nástroj EU pro životní prostředí a klima. Slouží k podpoře a rozvoji
environmentální legislativy v EU. Podporuje projekty v oblasti ochrany přírody a krajiny,
životního prostředí a klimatu v celé EU.
Program se dělí na dva podprogramy: podprogram Životní prostředí a podprogram
Klima, z nichž každý obsahuje tři prioritní oblasti.

Odpovědný/řídící orgán Evropská komise: GŘ pro životní prostředí
Národní kontaktní místo Ministerstvo životního prostředí, oddělení programů EU
Web programu

https://www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life

Alokace

3,46 mld. eur

Cíle programu

Cílem programu je přispět k rozvoji nízkoemisního hospodářství, které efektivně využívá
zdroje a je odolné i ohleduplné vůči klimatu, a napomáhat k ochraně a zlepšení stavu
životního prostředí a biodiverzity.

Typy podporovaných
aktivit

V rámci programového období 2014–2017 jsou realizovány dva podprogramy:
 Životní prostředí a jeho prioritní oblasti:
- Životní prostředí a účinné využívání zdrojů
- Příroda a biologická rozmanitost
- Správa a informace v oblasti životního prostředí
 Klima a jeho prioritní oblasti:
- Zmírňování změny klimatu
- Adaptace na změnu klimatu
- Správa a informace v oblasti klimatu
Podprogram Životní prostředí dále stanovuje tzv. projektová témata, v rámci podprogramu Klima vymezuje obdobně i tzv. politické priority EU pro daný rok. Projektová témata
platí po celé období 2014–2017. Pro nadcházející období 2018–2020 se témata/priority
mohou lišit.
Obecně program podporuje:
 projekty na ochranu prioritních druhů a stanovišť na území sítě NATURA 2000 a ptačích oblastí,
 přechod na nízkoemisní a udržitelné hospodářství pružně reagující na změnu klimatu,
 snahy vedoucí ke zvýšení odolnosti proti změnám klimatu,
 pilotní projekty, testování prototypů a inovativních přístupů v reálných podmínkách
a příprava na komerční uvedení produktu na trh,
 opatření k lepšímu řízení v oblasti životního prostředí nebo klimatu prostřednictvím
rozsáhlých informačních kampaní a komunikačních aktivit.

Míra dotace

Maximální míra spolufinancování (podpory) pro „tradiční projekty“ činí 60 % pro období
2014–2017 a 55 % pro období 2018–2020. Projekty v prioritní oblasti Příroda a biodiverzita mají míru spolufinancování 60 % pro celé období 2014–2020 a až 75 % v případě prioritních druhů a stanovišť v rámci soustavy Natura 2000. Žadatelé se navíc mohou ucházet
o národní podporu v rámci národní výzvy vyhlašované MŽP – na spolufinancování projektu schváleného Evropskou komisí až do výše 15 % z konečných celkových způsobilých
výdajů projektu a zároveň ne více než 10 mil. Kč a na přípravu projektové dokumentace
ve výši dle aktuálního znění výzvy (v roce 2017 podpora až 200 000 Kč/projekt).

Oprávnění žadatelé

Právnické subjekty registrované v EU.

Požadavky
na partnerství

Partnerem projektu mohou být i subjekty mimo EU, jsou-li aktivity mimo EU nezbytné
k dosažení cílů projektu. V případě partnerství je doporučeno zapojení max. 5 partnerů.

Program rozlišuje
 tradiční projekty (pro všechny žadatele),
Procesní postup podání  integrované projekty (zejména pro národní environmentální autority),
žádosti
 provozní granty pro neziskové organizace (jen pro NNO s mezinárodní činností),
 finanční nástroje (pro investory),
 přípravné projekty (pro žadatele úzce spolupracující s EK).
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U tradičních projektů z výzev EU žadatelé používají webovou aplikaci eProposal. U všech
ostatních typů projektů používají formuláře žádostí uvedených v odpovídajícím balíku
aplikací, které jsou dostupné na stránkách programu.
Projekty z národní výzvy se podávají na MŽP osobně či poštou dle uvedených instrukcí.
Orientační termín
příjmu žádostí

Výzva EU vyhlašovaná jednou ročně je otevřená zpravidla od dubna/května do září. Národní výzva LIFE vyhlašovaná MŽP jednou ročně dle aktuálních podmínek od března do
června.

Další zdroje

http://ec.europa.eu/environment/life/
http://www.program-life.cz/
https://www.euroskop.cz/9211/sekce/zivotni-prostredi/

Poznámky

Program Life nepodporuje projekty, které mohou být podpořeny v rámci jiných finančních nástrojů Evropské komise, tedy včetně operačních programů členských zemí. Proto
je pro úspěch v tomto programu mimo jiné důležité jasně obhájit, proč projekt nelze
financovat z jiných evropských zdrojů.
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3.1.7 Projekt Urban Adapt
Téma

Životní prostředí – adaptace na změnu klimatu

Program

LIFE

Název projektu

Urban Adapt

Realizátor projektu,
partneři

Koordinátor: město Rotterdam (NL)
Partneři:
RWS (Rijkswaterstaat – součást nizozemského ministerstva pro infrastrukturu a životní
prostředí) (NL)
WNF (Stichting Het Wereld Natuur Fonds Nederland – Světový fond na ochranu přírody)
(NL)

Rozpočet

10 362 411 eur (2 767 892 eur kofinancováno z programu LIFE)

Období realizace

16. červenec 2015 – 31. prosinec 2021

Web

https://www.urbanadapt.eu/en/
www.rotterdam.nl

Projektový záměr:

Rotterdam je první velké evropské město se schválenou Strategií adaptace města na klimatické změny. Záměrem projektu je přispět ke snížení účinků
změn klimatu a předcházet těmto vážným problémům v městském prostředí:
 zvýšenému povodňovému riziku z důvodu zvýšených srážek a stoupající hladiny vody;
 zvýšené teplotě vyplývající z efektu městského
tepelného ostrova;
 zhoršování kvality života rostlin a živočichů na
suchu i ve vodě.
Pro rychlou a efektivní realizaci opatření k adaptaci
na změny klimatu je klíčová úzká spolupráce mezi
městem, jeho obyvateli, podniky a jinými občanskými organizacemi.

Cíle:

Hlavním cílem projektu je představit inovativní
a participační přístup během realizace a provádění Strategie adaptace města na klimatické změny
a související opatření. Projekt testuje přístupy ve
dvou odlišných prostředích (Zomerhofkwartier
a Nieuwe Maas), a to obnovou jejich ekosystémů
a biologické diverzity.

Realizované aktivity:

V příštích několika letech bude v rotterdamském regionu vytvořena řada nových parků. Na břehy řeky bude vysazena zeleň a vegetace, jež vytvoří novou atraktivní
krajinu lépe odolnou změnám klimatu – přílivový park. V současné době probíhají práce v centru města, v oblastech Nieuwe Waterweg a Nieuwe Maas.
S cílem zajistit, aby se oblast Zomerhofkwartier stala odolnou vůči změnám klimatu, se obyvatelé, zainteresovaní
stakeholdeři z privátní i veřejné sféry a město Rotterdam spojily při realizaci přeměny parkovacích prostor na
deštné zahrady a střechy budov přetvářejí na zelené farmy. Především vydlážděný vnější prostor nabízí dostatečné možnosti pro realizaci podobných nápadů pro přizpůsobení se změnám klimatu. Jedná se o „sousedský“
projekt v centru města, který se zaměřuje na úzkou spolupráci mezi rezidenty, podniky a organizacemi občanské
společnosti.
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Přínosy/výstupy:










Zvýšení zelené infrastruktury
Vytvoření kapacit skladování vody
Zlepšení kapacity infiltrace
Snížení průměrné teploty
Snížení rizika zaplavení kanalizace
Zvýšit odolnost proti povodním v oblasti řeky
Posílit přírodní ekosystém řeky a biologickou diverzitu
Zatraktivnění města
Vyšší míra zapojení veřejnosti a zainteresovaných privátních stran

Prezentace projektu byla zpracována na základě veřejně dostupných informací z webových stránek projektu
https://www.urbanadapt.eu/en/.
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3.1.8 Kreativní Evropa / Creative Europe
Téma

Kultura

Program

Kreativní Evropa

Stručný popis
programu

Jedná se o program na podporu kinematografie a kulturních a kreativních odvětví.
Cílem programu je vytvořit jednotný rámec pro financování projektů v oblasti scénických
umění, výtvarného umění, nakladatelství a literatury, filmu, televize, hudby, mezioborového umění, kulturního dědictví, videoher.
Program se skládá ze dvou dílčích programů a mezioborové části:
 MEDIA – podpora evropské kinematografie a audiovizuálního průmyslu
 Kultura – podpora mezinárodních projektů v oblasti kulturních a kreativních odvětví
 Mezioborová část zahrnuje nástroj pro finanční záruky

Evropská komise: GŘ pro vzdělávání a kulturu a GŘ Komunikační sítě, obsah a technoloOdpovědný/řídící orgán gie. Správou programu a administrací projektů je pověřena Výkonná agentura pro audiovizi, vzdělávání a kulturu (EACEA).
Národní kontaktní
místo

Národní filmový archív
Institut umění – Divadelní ústav
Národní památkový ústav

Web programu

http://www.kreativnievropa.cz/

Alokace

1,462 mld. eur

Cíle programu

Typy podporovaných
aktivit
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 Rozvoj evropské kulturní a jazykové rozmanitosti
 Posilování schopnosti kulturních a kreativních odvětví pracovat mezinárodně
 Zlepšení přístupu kreativních odvětví k financování
 Podpora využívání digitálních technologií
 Práce s publikem
 Rozvoj mezioborové a mezinárodní spolupráce
 Sběr dat o kulturních a kreativních odvětvích
MEDIA – podpora evropské kinematografie a audiovizuálního průmyslu
 Podpora producentské a scénáristické přípravy audiovizuálních děl
 Automatická podpora distribuce má formu dotace přidělené na základě výkazu vstupenek prodaných distributorem na zahraniční evropské filmy v předcházejícím roce
 Podpora dalšího vzdělávání audiovizuálních profesionálů
 Podpora audiovizuálních festivalů zaměřených na evropský film
 Podpora pro filmové trhy, koprodukční fóra, databáze a další propagační aktivity
 Finanční podpora pro kina promítající evropské filmy, o členství je nutné žádat přímo
u Europa Cinemas v Paříži
 Podpora vývoje a přípravy videoher
 Podpora online distribuce – podpora marketingu, brandingu a distribuce evropských
audiovizuálních děl jinde než v kině a podpora nových způsobů distribuce vedoucí
k ustavení nových obchodních modelů
 Podpora koprodukčních fondů, jejichž hlavní aktivitou je podpora mezinárodních koprodukcí
 Podpora mezinárodních kulturních a audiovizuálních projektů, které usilují o usnadnění integrace uprchlíků v evropském prostředí
 Podpora filmové výchovy
 Selektivní podpora distribuce
 Podpora obchodních zástupců
 Podpora televizních programů
Kultura – podpora mezinárodních projektů v oblasti kulturních a kreativních
odvětví
 Posílení dovedností, kompetencí a know-how představitelů kreativních oborů (včetně
využití digitálních technologií, inovativního přístupu k rozvoji publika a podnikatelských a manažerských modelů)
 Propagace mobility kulturních aktérů (umělců, odborníků atd.) a oběhu uměleckých
děl
 Podpora mezinárodních kulturních aktivit, jako jsou výstavy, výměny a festivaly
 Podpora oběhu evropské literatury (co možná nejširší dostupnost)
 Podpora spolupráce s publikem za účelem zvýšit zájem o evropská kulturní a kreativní
díla a hmotné a nehmotné kulturní dědictví a zlepšit jejich dostupnost
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Typy podporovaných
aktivit

 Výměna kulturních aktérů za účelem získávání dovedností a know-how v souvislosti
s měnícím se prostředím (digitalizace, inovace, práce s publikem a nové obchodní
a manažerské modely)
 Podpora kulturní a jazykové rozmanitosti
 Propagovat mezinárodní oběh vysoce kvalitních literárních děl, zlepšit jejich dostupnost a oslovit nové publikum
Okruhy dílčího programu Kultura:
- mezinárodní projekty spolupráce
- literární překlady
- evropské sítě
- evropské platformy
Z prostředků programu jsou podporovány i další iniciativy:
 Evropské hlavní město kultury
 Označení Evropské dědictví
 Cena EU za péči o kulturní dědictví/Cena Europa Nostra
 Cena EU za architekturu/Cena Miese van der Rohe
 Cena EBBA (European Border Breakers Awards)
 Cena EU za literaturu
Mezioborová část zahrnuje nástroj pro finanční záruky
Cílem záručního fondu je zlepšit přístup projektů v kulturních a kreativních odvětvích
k financování. Fond je spravován Evropským investičním fondem (EIF) a celkově by měl
pomoci zpřístupnit více než 600 milionů eur ve formě půjček. Půjčky zprostředkovávají
banky skrze své produkty – půjčky do kreativních odvětví. Mohou je využívat i společnosti vlastněné municipalitami.
Fond je určen malým a středním podnikům v kulturních a kreativních odvětvích, založeným a působícím v některé ze zemí programu, bez ohledu na jejich právní formu.

Míra dotace

Dle podmínek jednotlivých výzev. Jedná se o procentuální částku z celkového rozpočtu
nebo o paušální částku

Oprávnění žadatelé

Kulturní a tvůrčí organizace z členských států, za určitých podmínek i nečlenské státy MEDIA:
Města a obce z něj mohou profitovat v podstatě jen sekundárně, prostřednictvím využití
nabídky vhodných projektů z Kreativní Evropy – MEDIA, konkrétně:
 skrze členství jejich kin v síti Europa Cinemas, založeném na dostatečném počtu evropských filmů v programu, z něhož mohou čerpat peníze na program kina, aktivity
pro děti a mládež a profesní vzdělávání, blíže na http://www.mediadeskcz.eu/europa-cinemas/,
 místní kulturní centra, knihovny, galerie, divadla či kina mohou využívat nabídky dokumentárních filmů alternativní distribuce KineDok – https://kinedok.net
 školy mohou bezplatně využívat filmů a metodických materiálů a kurzů pro výuku
filmové a audiovizuální výchovy z projektu CinEd, více na http://cined.cz/, případně
z již dříve podpořené Doc Alliance Academy – http://www.daacademy.org.
KULTURA:
Město/obec/kraj se může stát jedním z partnerů projektů evropské spolupráce stejně
jako jakýkoliv jiný subjekt, který má ve svém statutu kulturní a kreativní odvětví.

Požadavky
na partnerství

Kategorie 1 – Projekty spolupráce menšího rozsahu
 zahrnují vedoucího projektu a nejméně dva další partnery se sídlem nejméně ve třech
různých zemích účastnících se programu Kreativní Evropa – dílčího programu Kultura.
Buď vedoucí, nebo jeden z partnerů projektu musí mít sídlo v zemi zapojené do programu,
 předmětem jsou žádosti o nejvýše 200 000 eur, což představuje nejvýše 60 % způsobilého rozpočtu.
Kategorie 2 – Projekty spolupráce většího rozsahu
 zahrnují vedoucího projektu a nejméně pět dalších partnerů se sídlem v nejméně šesti
různých zemích účastnících se programu Kreativní Evropa – dílčího programu Kultura.
Buď vedoucí, nebo jeden z partnerů projektu musí mít sídlo v zemi zapojené do programu,
 předmětem jsou žádosti o nejvýše 2 miliony eur, což představuje nejvýše 50 % způsobilého rozpočtu.
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Procesní postup
podání žádosti

Žadatelé musí být registrováni na účastnickém portálu (Participant Portal) a mít kód PIC
(Participant Identification Code) Evropské komise.
Je třeba ověřit soulad s kritérii programu pro příslušnou akci a ověřit finanční podmínky.
Je potřeba prokázat právní postavení a finanční způsobilost.

Orientační termín
příjmu žádostí

KULTURA:
Výzva na projekty evropské spolupráce je vyhlášena vždy jednou za rok a prostředky je
možné čerpat obvykle ve dvou kategoriích. Současná výzva pro PROJEKTY EVROPSKÉ
SPOLUPRÁCE č. EACEA 32/2017: kategorie 1 (projekty menšího rozsahu) a kategorie 2
(projekty většího rozsahu) s uzávěrkou 18. ledna 2018 ve 12:00.
Výzvy jsou průběžně zveřejňovány během programového období na webu EACEA.
V souvislosti s Evropským rokem kulturního dědictví bude v rámci výzvy na projekty spolupráce 2018 vyhlášena kategorie pro projekty zaměřené na kulturní dědictví. Projekty
budou kopírovat formát projektů malého rozsahu.
Další uzávěrky pro kategorii 1 a 2: říjen 2018 – první středa; říjen 2019 – první středa (vyhlášení výzvy vždy v červenci).

Další zdroje

https://www.euroskop.cz/9213/sekce/kultura/
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_en
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3.1.9 Projekt CREART
Téma

Podpora a síťování lokální umělecké mobility a regionální kreativity v oblasti vizuálních
umění

Program

Kultura (Culture)

Název projektu

CreArt

Realizátor projektu,
partneři

Iniciátor a koordinátor projektu: Valladolid (ESP)
Účastníci projektu:
Pardubice (ČR), Delft (NL), Maribor (SLO), Arad (RU), Harghita (RU), Kaunas (LT), Janov (IT),
Lecce (IT), Valladolid (ESP), Aveiro (POR), Vilnius (LT), Linz (AUT), Kristiansand (NOR), Záhřeb (HR)

Rozpočet

Celkové náklady města Pardubice: 4 823 256 Kč (vlastní zdroje 2 411 628 Kč, dotace 2 411 628 Kč)

Období realizace

2012–2017

Web

https://www.pardubice.eu/
http://www.creart-eu.org/presentation
https://www.facebook.com/creartpardubice

Projektový záměr:

Záměrem bylo vytvořit komunikační a kontaktní
síť mezi umělci a pracovníky kreativního průmyslu
a kulturních institucí na úrovni jednotlivých evropských regionů. Dále zvýšit povědomí o vizuálním
umění a současných místních umělcích nejen mezi
obyvateli města, ale i za hranicemi České republiky.

Cíl:

Hlavním cílem projektu bylo podpořit kreativitu
mladých evropských umělců působících především
v oblasti vizuálního umění.

Realizované aktivity:

 Vzájemná výměna umělců mezi zastoupenými
městy, výběr umělců byl pořádán formou veřejných výzev (open calls)
 Společné výstavy umělců pořádané postupně ve
městech účastnících se projektu CreArt
 Pořádání workshopů a seminářů za účasti umělců ze zúčastněných měst pro širokou veřejnost
(zaměřeno na vzdělávací instituce, hendikepované občany, seniory, zájmové kulturní organizace
atp.)
 Publikace výstavních katalogů
 Nabídka studijních pobytů pro umělce v rámci
sítě měst aktivních v projektu CreArt
 Vytvoření a údržba společných webových stránek

Přínosy/výstupy:

 Propojení lokálních umělců s evropskou uměleckou komunitou
 Stáže, odborné semináře a výstavy v Pardubicích i ostatních evropských městech
 Zkušenosti s organizací i implementací mezinárodních projektů
 Organizace a produkce mezinárodní putovní výstavy
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Problémy a doporučení:





Výměna/vstup nových členů během projektu
Akce nad rámec rozpočtu (např. neplánované semináře, služební cesty atd.)
Jazyková bariéra lídra projektu, někdy nesrozumitelná komunikace a ověření jednotlivých fází projektu
Rozdílné názory na fungování celkové organizace projektu (mezi jižními a severnějšími zeměmi)

Slovo primátora města:

„Projekt CreArt byl jedinečný v tom, že propojil mladé umělce a jejich prostřednictvím i ostatní obyvatele třinácti
evropských měst. Umělci během něj dostali možnost vystavovat či tvořit ve zcela odlišném prostředí, a tudíž dál rozvíjet
svou kreativitu a konfrontovat vlastní tvorbu s pohledem lidí žijících v zemích s odlišnou kulturou a často i mentalitou.
Takovéto projekty přispívají nejen k rozvoji talentů a navazování osobních kontaktů, ale také učí toleranci a respektu
k názoru i odlišnosti druhých. Věřím, že pro všechny, kteří se do projektu zapojili, je dnes Evropa společným prostorem,
a tak by to mělo být. Navíc, díky působení pardubických umělců v rámci CreArt, se do povědomí lidí v zahraničí dostává
i naše město. A umění je dobrou reklamou i vyslancem.“
Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubice
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3.1.10 Projekt Evropský festival filozofie
Téma

Festival filozofie

Program

Kultura (Culture)

Název projektu

Evropský festival filozofie (2. ročník)

Realizátor projektu, partneři

Modena (IT)
Partneři: Velké Meziříčí (ČR), Saint Emilion (FR)

Rozpočet

Celkové náklady Velkého Meziříčí: 1 000 000 Kč

Období realizace

Červen 2008

Web

www.festivalfilosofie.cz

Projektový záměr:

Hlavní myšlenkou festivalů filozofie je návrat filozofie ke kořenům, kdy se akademické diskuze profesorů z prostor konferenčních sálů univerzit vracejí zpět na agoru
(tržiště) mezi „obyčejné posluchače“. Přednášky předních světových filozofů jsou přístupné tisícům posluchačů. Italské město
Modena má bohaté zkušenosti s pořádáním festivalů filozofie. Záměrem projektu
bylo toto „know how“ přenést do dalších
míst Evropy a atraktivně zpřístupnit ryze
akademické téma filozofie široké veřejnosti.

Cíle:

Projekt se snaží prosadit nevšední myšlenku uspořádání evropského festivalu filozofie v českých podmínkách a na malém
městě. Důležité bylo najít seriózního garanta a spolehlivé partnery, kteří dokáží přitáhnout širokou veřejnost a oslovit ji náročnými, ale zajímavými
tématy. A také připravit atraktivní doprovodný program.

Realizované aktivity:

Uspořádání několikadenního festivalu, který obsahoval zajímavé přednášky s dostatkem prostoru pro diskusi. Jeho
součástí byly panelové diskuse, doprovodný program – autorská čtení, alternativní divadelní představení, muzikál,
floristické performance, výstavy. Vše je audiovizuálně zdokumentováno. Garanty projektu se staly Filozofický ústav
Akademie věd ČR, Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity Brno, město Velké Meziříčí a Jupiter club, s.r.o.

Přínosy/výstupy:

Ohlas akce potvrdil odvážný záměr. Posluchači ocenili nabídku náročných programů a aktivně se zapojili. Další
realizované ročníky jsou toho důkazem. Ve Velkém Meziříčí mj. vystoupili jako hosté Tomáš Halík, Erazim Kohák,
Václav Bělohradský, Tomáš Sedláček, Ivan Havel, Miroslav Bárta, Dominik Duka nebo Marta Fattori (IT).

Problémy a doporučení:

Především počáteční nedůvěra oslovených partnerů, která ale rychle pominula a festival se pro všechny zúčastněné stal nedílnou součástí červnového dění ve městě. Dále pochybnosti místní veřejnosti, zda má smysl vkládat
veřejné finance do tak minoritní akce, za jakou festival část z nich považovala.

Slovo realizátora:

„Posluchači z našeho města, ale především ti zvenčí mi velmi často kladou otázku, jak je možné pořádat takto úspěšná
setkání intelektuálů, resp. jak je možné, že mají tak velkou popularitu a návštěvnost. Odpovídám, že je to především
proto, že náš festival je zcela ojedinělý, výjimečný, který je připravován a organizován partou lidí, pro které festival není
pouze organizační a manažerská práce, ale stal se pro ně srdeční záležitostí.“
Milan Dufek, ředitel festivalu
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3.1.11 Evropa pro občany / Europe for Citizens
Téma

Aktivní občanství

Program

Evropa pro občany

Stručný popis
programu

Hlavní program EU pro částečné financování mezinárodních projektů zaměřených na
podporu aktivního evropského občanství.

Odpovědný/řídící orgán Evropská komise – Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA)
Národní kontaktní
místo

Úřad vlády České republiky, odbor komunikace o evropských záležitostech

Web programu

https://www.euroskop.cz/9041/sekce/evropa-pro-obcany/

Alokace

185,5 mil. eur

Cíle programu

Cílem programu je pomáhat rozvíjet evropské občanství a zlepšovat podmínky pro
občanskou a demokratickou účast v Evropské unii.
 Rozvoj evropského občanství
 Zlepšení podmínek pro občanskou a demokratickou účast v EU
 Zvyšování povědomí občanů EU o společných dějinách, paměti a hodnotách Unie
 Podpora demokratické angažovanosti občanů při procesu tvorby politiky EU, mezikulturního dialogu a dobrovolnictví
 Podpora společné evropské paměti, historie a hodnot, a to prostřednictvím debat,
úvah a tvorby mezinárodních sítí
 Podpora demokratické a občanské participace evropských občanů na unijní úrovni,
a to prostřednictvím šíření informací o EU a o možnostech aktivního zapojení do jejího
fungování

Typy podporovaných
aktivit

Oblast 1: Evropská paměť
 Projekty reflektující historii totalitních režimů v moderních dějinách Evropy a připomínající jejich oběti
 Projekty podporující toleranci a usmíření zaměřené především na mladou generaci
 Projekty zaměřené na připomínání významných událostí v nedávných evropských dějinách
Pro roky 2018–2020 jsou podporovány aktivity spojené s připomenutím událostí:
2018:
1918 – konec první světové války – vzestup národních států a neúspěch vytvořit evropskou spolupráci a mírové soužití
1938/1939 – začátek druhé světové války
1948 – začátek studené války
1948 – haagský kongres a integrace Evropy
1968 – protesty za občanská práva, invaze do Československa, studentské protesty a antisemitská kampaň v Polsku
2019:
1979 – volby do Evropského parlamentu – 40 let od první přímé volby do EP
1989 – demokratické revoluce ve střední a východní Evropě a pád Berlínské zdi
2004 – 15 let od rozšíření EU do střední a východní Evropy
2020:
1950 – deklarace Roberta Schumana
1990 – znovusjednocení Německa
2000 – vyhlášení Charty základních práv EU
Oblast 2: Demokratická angažovanost a aktivní občanství
 Partnerství měst – jednorázová setkání občanů partnerských měst (Town Twinning)
 Sítě partnerských měst – dlouhodobé projekty sítí partnerských měst (Network of
Towns)
 Projekty občanské společnosti – podpora organizací působících v obecném evropském zájmu (Civil Society Projects)
 Debaty a studie týkající se určujících momentů evropských dějin
 Specifické priority pro oblast 2:
Debaty o budoucnosti Evropy
 Podpora solidarity v čase krize
 Posilování mezikulturního dialogu a vzájemného porozumění a boj proti stigmatizaci
migrantů a menšin

33

Komunitární programy

Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Míra dotace

Oblast 1: max. 100 000 eur
Oblast 2:
 Partnerství měst max. 25 000 eur
V této jediné oblasti nelze žádat o předfinancování. V ostatních oblastech je předfinancování zpravidla 40 %.
 Sítě měst max. 150 000 eur
 Projekty občanské společnosti max. 150 000 eur
Evropská paměť
Žadateli mohou být neziskové organizace nebo organizace veřejné správy, mj.:
 organizace občanské společnosti,
 spolky přeživších a pamětníků,
 kulturní a vzdělávací instituce,
 spolky měst.
Demokratická angažovanost a participace občanů
 Partnerství měst:
- především města a jejich spolky,
- doplňkově neziskové organizace pod záštitou města.
V rámci této aktivity musí projektové partnerství obsahovat organizace minimálně ze
dvou zemí.

 Sítě měst
- města nebo spolky měst,
- kraje,
- asociace organizací veřejné správy,
- organizace občanské společnosti.
Oprávnění žadatelé
V rámci této aktivity musí projektové partnerství obsahovat organizace minimálně ze
tří zemí.
 Projekty občanské společnosti:
- především neziskové organizace,
- doplňkově organizace veřejné správy.
Z programu lze získat rovněž finance v rámci operačních grantů, u nichž program přispěje na provoz vybraných organizací. Nejbližší uzávěrka pro operační granty bude
pravděpodobně až v roce 2020.
Operační grant mohou získat následující organizace:
 organizace aktivní v oblasti připomínání totalitních režimů a jejich obětí,
 organizace aktivní v oblasti připomínání jiných historických okamžiků v moderní evropské historii,
 organizace propagující společné evropské hodnoty EU (především neziskové organizace a think-tanky),
 organizace občanské společnosti na evropské úrovni (zastřešující organizace, sítě
a další organizace fungující na unijní úrovni),
 celoevropské platformy.
Jednou ze základních podmínek programu je nadnárodní charakter podporovaných proPožadavky
jektů, který může být vyjádřen volbou nadnárodního tématu, charakterem organizátorů
na partnerství
projektu nebo zaměřením na veřejnost z různých zemí. Program je otevřen pro členy EU
a Srbsko, Černou Horu, Albánii a Makedonii.
Podávání žádostí probíhá prostřednictvím účastnického portálu (Participant Portal).
Procesní postup podání
Žadatelé musejí mít přidělen PIC (Participant Identification Code).
žádosti
Přijímají se pouze elektronické formy žádosti.
Orientační termín
Uzávěrka pro předkládání žádostí pro všechny oblasti a opatření je vždy k 1. březnu. V přípříjmu žádostí
padě opatření Partnerství měst a Sítě měst je uzávěrka i 1. září.
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
Další zdroje
http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/
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3.1.12 Projekt Jak se žije ženám uprostřed Evropy
Téma

Postavení žen ve společnosti

Program

Evropa pro občany / Europe for Citizens

Název projektu

Jak se žije ženám uprostřed Evropy

Realizátor projektu,
partneři

Hlavní partner: město Vítkov (ČR)
Partneři: město Kalety (PL), město Vrbové (SK)

Rozpočet

237 213 Kč

Období realizace

Září 2015

Web

http://www.vitkov.info/o-meste/dotace/europe-for-citizens/jak-se-zije-zenam-uprostred-evropy-vitkov/

Projektový záměr:

Záměrem projektu bylo porovnání postavení žen ve
společnosti (v Evropské unii a mimo Evropu), pohled
na každodenní život ženy a možnosti skloubení jejího
pracovního a soukromého života.

Cíle:

Hlavním cílem bylo seznámit ženy s problematikou
a odlišnostmi postavení žen ve společnosti v jednotlivých zemích a porovnání života žen žijících v Evropské
unii a mimo Evropu. Dále také výměna vlastních zkušeností, názorů a životních příběhů.

Realizované aktivity:

 Konaly se přednášky o postavení žen v EU a mimo









ni. Účastnice mj. poznaly péči o děti v Číně, seznámily se s pracovními podmínkami žen v ČR a navštívily Cestu česko-německého porozumění v Guntramovicích.
Uspořádaly se besedy na téma zastoupení žen ve
veřejném životě a politice s poslankyní Parlamentu
ČR Danou Váhalovou a místostarostkou města Lenkou Sonnkovou. Besedy se týkaly jejich vstupu do
politiky, toho, jak toto rozhodnutí ovlivnilo jejich
soukromý život, i toho, jaké myšlenky se snaží ze
svých pozic prosazovat. Dalšími tématy bylo stárnutí populace a otázka přistěhovalectví, k nimž poslankyně Dana Váhalová přispěla svými osobními
zkušenostmi z Turecka.
Konala se diskuze o postavení žen v moderní společnosti, která přinesla srovnání každodenního života žen uprostřed Evropy.
Během projektu se ženy seznámily s tím, jak je důležité věnovat dostatek času vlastním volnočasovým aktivitám, jak skloubit péči o rodinu s pracovními povinnostmi a oddechem. Praktická část obsahovala lekci jógy,
rukodělný kurz (výroba mýdla a zpracování vlny), návštěvu wellness v Karlově Studánce a prohlídku kosárny
ve Velkých Karlovicích.
Fotografická výstava o životě žen.
Účastnice projektu společně se zástupci partnerských měst vysadili ve Vítkově lípu, která je důkazem přátelství
evropských národů.

Přínosy/výstupy:

 Hlubší pohled do života žen.
 Zamyšlení se nad tím, co každý z nás jako jedinec může ve společnosti změnit.
 Zdůraznění, že většina dnešních žen je skvělou matkou a zároveň dokáže úspěšně budovat svou profesní kariéru.

Důležité je, aby společnost potřeby žen zohledňovala a umožnila jim během výchovy dětí také profesní rozvoj.
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 Zájem o vnější svět. Pomáhat v místech, kde jsou lidská práva a práva žen ohrožována. Ale také slabším, nemoc-

ným, lidem v zemích zasažených přírodními katastrofami nebo válečným konfliktem.

 Využití představených příkladů postavení žen ve společnosti z jiných zemí.

Problémy a doporučení:

Při plánování podobných akcí je důležité si předem ověřit možnosti a kapacitu ubytování v místě konání.

Slovo realizátora:

„Byl to projekt, na který ženy ještě dnes při společných setkáních vzpomínají. Snad proto, že byl plný nových zkušeností.
Přestože se mnoho žen muselo ve svém životě potýkat s nelehkými situacemi, neuzavřely se, umí naslouchat a pomáhat druhým.
Svědčí o tom fakt, že v letošním roce jsme požádali o dotaci na projekt „Evropa pomáhá“, v rámci kterého chceme společnými silami podpořit africké země. Tento projekt už nebude určen pouze ženám, ale věřím, že právě ony budou těmi
největšími propagátorkami této myšlenky – pomoci lidem na druhém konci světa.“
Daniela Olbertová – vedoucí oddělení kultury, město Vítkov
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3.1.13 Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace / Employment and Social Innovation
Programme
Téma

Sociální politika

Program

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EASI)

Finanční nástroj na úrovni EU, jehož cílem je prosazovat vysokou úroveň kvalitní
a udržitelné zaměstnanosti, zaručovat odpovídající a důstojnou sociální ochranu, bojovat
proti sociálnímu vyloučení a proti chudobě a zlepšovat pracovní podmínky.
Stručný popis programu
Sdružuje tři programy EU, které byly v letech 2007 až 2013 spravovány odděleně
(PROGRESS, EURES a nástroj mikrofinancování Progress).
Zvláštní důraz je kladen na uplatnitelnost mladých na trhu práce.
Odpovědný/řídící orgán Evropská komise
Národní kontaktní
místo

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Web programu

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=1081

Alokace

920 mil. eur

Cíle programu

 Posílit koordinaci politik v oblastech zaměstnanosti, sociálních věcí a začleňování na
úrovni EU
 Podporovat rozvoj vhodných systémů sociální ochrany, politik na trhu práce, vzájemného učení a sociálních inovací
 Zajistit účinné uplatňování právních předpisů EU
 Podporovat mobilitu a odstraňovat bariéry na trhu práce
 Zvýšit dostupnost mikrofinancování pro malé podniky a sociální podniky

Typy podporovaných
aktivit

Osa PROGRESS
 Analytické aktivity:
- analýzy politik na národní i evropské úrovni, které povedou k širší debatě o sociálních
záležitostech,
- monitoring dodržování evropského práva.
 Vzájemné učení a šíření povědomí o sociálních inovacích, efektivní a inkluzivní předávání informací:
- podpora aktivit typu peer review a výměna zkušeností.
 Podpora nejdůležitějších aktérů:
- podpora sítí na celoevropské úrovni v podobě finanční pomoci organizacím zvýšit
kapacity potřebné k rozvoji, prosazování a podpoře realizace nástrojů a politik EU.
Osa EURES
 Podpora mnohojazyčných internetových nástrojů pro sdílení a hledání pracovních příležitostí
 Podpora programů mobilit
 Podpora přeshraničních partnerství
 Výměna zkušeností a vzájemné učení
Osa Mikrofinancování
 Zlepšení přístupu k mikrofinancování a jeho dostupnost pro skupiny ohrožených osob,
které chtějí založit a rozvinout své podnikání, a pro mikropodniky
 Zvyšování institucionální způsobilosti poskytovatelů mikroúvěrů
 Podpora rozvoje trhu sociálních podniků především prostřednictvím snazšího přístupu k finančním prostředkům

Míra dotace

Program PROGRESS získá 61 % finančních prostředků, EURES 18 % a mikrofinancování
a sociální podnikání získají 21 % z celkového rozpočtu.

Oprávnění žadatelé

PROGRESS
Všechny veřejné nebo soukromé subjekty, aktéři a instituce, zejména:
 celostátní, regionální a místní orgány,
 služby zaměstnanosti,
 specializované orgány zřízené na základě právních předpisů EU,
 sociální partneři,
 nevládní organizace,
 vysokoškolská vzdělávací zařízení a výzkumné instituce,
 odborníci na hodnocení a posouzení dopadu,
 statistické úřady členských států,
 média.

37

Komunitární programy

Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
EURES
 celostátní, regionální a místní orgány,
 služby zaměstnanosti,
 organizace sociálních partnerů a další zúčastněné strany.
Mikrofinancování a sociální podnikání
Evropská komise neposkytuje finanční prostředky přímo podnikatelům nebo sociálním
podnikům, avšak vybrala poskytovatele mikroúvěrů a investic do sociálních podniků
v EU v zájmu navýšení úvěrů.
O finanční prostředky mohou žádat organizace z řad veřejných a soukromých subjektů
na celostátní, regionální a místní úrovni poskytujících mikroúvěry osobám a mikropodnikům a/nebo financujících v těchto zemích sociální podniky.
Požadavky
na partnerství

Požadovaný počet zapojených subjektů v konsorciu se liší dle podmínek jednotlivých
výzev.

Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím aplikace SWIM (Subventions Web Input
Procesní postup podání Module) a následně se fyzická kopie žádosti spolu s průvodním dopisem a dalšími požažádosti
dovanými dokumenty zasílá Evropské komisi. Žadatelé z ČR předkládají žádosti u Evropské komise, u osy EURES a PROGRESS u MPSV.
Orientační termín
příjmu žádostí

Výzvy jsou vyhlašovány průběžně během roku.

Další zdroje

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1082&langId=cs
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1083&langId=cs
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1084&langId=cs
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3.1.14 Projekt EMPAC – Zapojení rodičů a dětí z řad migrantů
Téma

Výzkum, vzdělávání a sociální začleňování

Program

Program EU pro zaměstnanost a sociální solidaritu PROGRESS 2007–2013

Název projektu

Zapojení rodičů a dětí z řad migrantů – Engaging Migrant Parents and Children
(EMPAC)

Realizátor projektu,
partneři

Realizátor: Rada čtvrti Ealing (Londýn, GB)
Partneři:
město Boloňa (IT)
Ústecký kraj (ČR)

Rozpočet

904 803 eur

Období realizace

22. října 2012 – 31. března 2015
https://www.egfl.org.uk/search?
fulltext=EMPAC&sort_order=DESC&sort_by=search_api_relevance&=Search
https://www.egfl.org.uk/sites/default/files/School_effectiveness/equality/EMPAC/
Research/EMPAC%20Usti%20Final%20Report.pdf

Web

Projektový záměr:

Záměrem výzkumného pilotního projektu byla práce s rodiči a dětmi ze sociálně vyloučených lokalit, podpora integrace dětí z řad migrantů a jejich uvedení do prostředí,
zlepšení povědomí rodin migrantů a jejich účast ve vzdělávacích službách. V případě Ústeckého kraje se jednalo o integraci rodin sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených. Do projektu bylo zapojeno město Jirkov
a jím zřízené organizace – dvě mateřské a jedna základní škola
z lokality s vyšším výskytem sociálně slabých rodin.
Cílovou skupinou byly děti nezaměstnaných rodičů z rodin
ohrožených sociálním vyloučením a rodin žijících na hranici
sociální exkluze. Dále pracovníci škol, sdružení a organizací
a také úředníci, kteří s touto cílovou skupinou pracují.
Důležitý byl transfer zkušeností mezi regiony a evropskými
institucemi při integraci sociálně znevýhodněných rodin se
zaměřením na práci s malými dětmi a jejich rodiči.

Cíle:

Projekt se zaměřil na vzdělávání a podporu participace rodičů
na vzdělávání dětí, a to zejména v důležitém období souvisejícím s předškolním vzděláváním a úspěšným zahájením povinné školní docházky.

Cíle projektu pro město Jirkov:

 včasně identifikovat ohrožené rodiny,
 zajistit efektivní síťování podpory sociálně znevýhodněných dětí a jejich rodin,
 podpořit pedagogy v práci s dětmi ohroženými sociálním vyloučením,
 zvýšit míru podpory dětí směrem k úspěšnému zahájení povinné školní docházky,
 zvýšit kompetence rodičů k podpoře dětí v oblasti vzdělávání a úspěšného zahájení školní docházky,
 zvýšit míru zapojení rodičů do života škol.

Realizované aktivity:

 Audit zapojení rodin:
Jednalo se o vytvoření a pilotáž specifického dotazníku Audit zapojení rodin (Family Engagement Audit) na
čtyřech základních školách a dvou dětských centrech. Výstupy z Auditu byly předloženy školám a centrům, aby
pomohly evaluaci a porovnání způsobů jejich dosavadní vzdělávací praxe. Po zpětné vazbě ze škol a diskuzi
v akademické a politické sféře byl vytvořen další hodnotící nástroj – Hodnocení zapojení rodin (Family Engagement Evaluation).
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 Tvorba nových školení pro děti v raném věku i pro učitele a další pracovníky:
Na základě údajů získaných z výzkumných šetření v lokalitě (Auditu), z průzkumů mezi učiteli (v Ústeckém kraji
se jednalo o 403 pedagogů) a z cílených návštěv zařízení byl vypracován Akční výcvikový plán (Plán aktivit
města Jirkov). Výcvikový plán zdůraznil oblasti vhodné pro školení a byl připraven pro jednotlivá zařízení dle
individuálních potřeb.
 Aktivity zapojující rodiče jako partnery ve výuce
 Odstraňování jazykových a kulturních bariér

Přínosy/výstupy:

 Na podkladě výzkumných aktivit bylo identifikováno, že podpora dětí se sociálním znevýhodněním se často
uskutečňuje odděleně a školy doposud reagují spíše na důsledky než na příčiny problémů dětí.
 V rámci projektu došlo k propojení sociálních a pedagogických intervencí (pracovnice Městského úřadu v Jirkově koordinují spolupráci mezi mateřskými školami, základní školou a nestátními neziskovými organizacemi
poskytujícími sociální služby na území města).
 Byl zvýšen objem aktivit zaměřených na vyhledávání a aktivizaci rodin ohrožených sociálním vyloučením.
 Byly identifikovány hlavní problémy rodin a následná podpora byla realizována buď prostřednictvím sociálních pracovníků města, nebo dalšími poskytovateli specializovaných sociálních služeb, zejména neziskovými
organizacemi.
 Bylo zjištěno, že pedagogové potřebují více informací o problematice sociálního vyloučení a také specifických informací o tom, jak pracovat s dětmi, které vyrůstaly v nepodnětném prostředí (bylo realizováno
několik vzdělávacích workshopů pro pedagogy o problematice sociálního vyloučení a ucelených systémech
práce s dětmi z nepodnětného prostředí).
 Pedagogům a především rodičům bylo v průběhu realizace projektu k dispozici poradenství poskytované sociální pracovnicí města v rámci pravidelných konzultačních hodin přímo v prostředí zapojených zařízení.
 Bylo rovněž zjištěno, že je třeba, aby prostředí škol bylo více otevřené a nabízelo více příležitostí pro zapojení
rodičů do života školy a vzdělávání dětí. Bylo tak realizováno množství společných akcí pro rodiče s dětmi,
anketa o představách rodičů ve vztahu k práci zapojených zařízení a otevřen prostor pro méně formální setkávání rodičů s pedagogy v rámci tzv. kávy s rodiči.
 Mateřské školy se rozhodly podpořit rozvoj dětí v domácím prostředí zřízením půjčovny hraček a zajistily možnost využívání svých zahrad dětmi i v odpoledních hodinách.
 Byl vytvořen nejen prostor pro pobyt dětí v bezpečném a rozvojovém prostředí, ale i prostor pro další možné
neformální společné setkávání dětí, rodičů i pedagogů.
 V neposlední řadě zdůrazňují zapojená zařízení výrazněji svůj respekt k odlišnosti a různorodosti žáků školy ve
výzdobě tříd i chodeb, zdůrazňují úspěchy a pokroky dětí v rámci nově založených portfolií úspěchu.
 Zabývali jsme se rovněž možností podpory rychlé adaptace dětí na prostředí škol.
 Mateřské školy motivovaly rodiče k návštěvám a umožnily přítomnost rodičů ve škole, proběhlo mnoho vzájemných návštěv dětí z mateřských škol a přípravného ročníku.
 Velmi cenným aspektem byla aktivizace lokálních zdrojů (personálních, organizačních) – intervence započaté
v rámci projektu EMPAC tak nejsou nadměrně finančně náročné a jsou udržitelné.
 Výstupy výzkumných aktivit byly využity nejen pro další plánování a rozvoj strategií sociálního začleňování
v Jirkově, ale zhodnoceny také v rámci přípravy učitelů i dalších pedagogických pracovníků na Pedagogické
fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Studijní plány byly výrazněji doplněny o témata
související s výukou a komplexní podporou sociálně znevýhodněných dětí (zjištěno v rámci teachers survey)
a možnostmi zapojení rodičů do vzdělávání dětí.

Problémy a doporučení:

Spolupráce s výbornými partnery, pozitivní reakce z akademické a politické sféry, možnost pozorovat pozitivní
změny v partnerských projektech a učení se sdílením. Pozitivní zjištění, že ve skutečnosti naše školy/centra dělají
kvalitní práci. Získání mnoha cenných zdrojů.
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3.2 Programy přeshraniční spolupráce
3.2.1 Interreg V-A Česká republika – Polsko
Téma

Přeshraniční spolupráce

Program

Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014–2020

Stručný popis
programu

Program je zaměřen zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem,
které přinášejí významný pozitivní dopad na české a polské příhraničí. Nosnými tématy
jsou bezpečnost, využití potenciálu česko-polského příhraničí v oblasti přírodního a kulturního dědictví, dopravní dostupnost regionu, vzdělávání a spolupráce vládních a nevládních institucí.

Odpovědný/řídící orgán Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor evropské územní spolupráce

Národní kontaktní
místo

Společný sekretariát, Hálkova 171/2, Olomouc
Krajský úřad Libereckého kraje
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Krajský úřad Pardubického kraje
Krajský úřad Olomouckého kraje
Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Web programu

www.cz-pl.eu

Alokace

226,2 mil. eur
Rozložení:
 Společné řízení rizik 12,21 mil. eur
 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti 135,73
mil. eur
 Vzdělání a kvalifikace 10,18 mil. eur
 Spolupráce institucí a komunit 54,52 mil. eur
 Technická pomoc 13,6 mil eur

Cíle programu

PO 1: Společné řízení rizik
 Zvýšení přeshraniční akceschopnosti při řešení mimořádných událostí a krizových situací
Priorita: podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik zajištěním odolnosti
vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení
PO 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti
 Zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních
a kulturních zdrojů
Priorita: podpora růstu zaměstnanosti rozvojem vnitřního potenciálu jako součásti
územní strategie pro konkrétní oblasti včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů
PO 3: Vzdělání a kvalifikace
 Zlepšení úrovně zaměstnanosti absolventů
Priorita: investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení vypracováním a naplňováním společných programů
vzdělávání, odborné přípravy a školení
PO 4: Spolupráce institucí a komunit
 Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu
Priorita: Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi
občany a institucemi
PO 5: Zabezpečení kvalitního řízení a provádění programu

Typy podporovaných
aktivit

PO 1:
 Investice do rozvoje společných či propojených systémů prevence, monitoringu, reakce a odstraňování následků rizik
 Investiční opatření směřující ke zvýšení schopnosti záchranných a bezpečnostních složek efektivně zasahovat po obou stranách hranice
 Společná odborná příprava pracovníků záchranných/bezpečnostních složek a složek
krizového řízení zaměřená na posílení přeshraniční akceschopnosti
Pozn.: Pořizovaná technika a vybavení musí být využívány pro společné akce a zejména
za účelem řešení mimořádných/krizových situací s přeshraničním dopadem.
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PO 2:
 Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit
 Podpora využití nehmotného kulturního dědictví
 Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu
 Společná informační, marketingová a propagační opatření v oblasti využití přírodních
a kulturních zdrojů
 Studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kulturních zdrojů
Pozn.: Projekty by měly podporovat hospodářský růst, který zprostředkovaně přispěje
k růstu zaměstnanosti v území. U infrastrukturních projektů nesmí být celkové výdaje na
jeden prvek infrastruktury vyšší než 5 mil. eur.
PO 3:
 Příprava a realizace společného vzdělávání
 Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce
 Rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského systému
Pozn.: Investiční aktivity musí být bezprostředně spojené se vzdělávacími aktivitami, musí
být nezbytné pro dosažení cílů projektu a nesmí tvořit majoritní část rozpočtu projektu.
V rámci této PO nebudou podpořeny kurzy mající charakter celoživotního učení. Aktivity školských institucí směřujících k poznání, porozumění, navázání kontaktů mohou být
realizovány pouze v rámci PO 4.
PO 4:
 Opatření směřující k posilování integrace na lokální úrovni, spolupráce občanské společnosti a další aktivity přispívající ke kohezi na lokální úrovni
 Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy
 Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí včetně spolupráce NNO a sociálních a hospodářských partnerů
Pozn.: U studií, strategií či plánů musí být reálný předpoklad jejich uplatnění v praxi
a partneři musí čerpat z již existujících znalostí a zkušeností (např. databáze KEEP).
Míra dotace

Maximální míra dotace z EFRR činí 85 %. Pro české subjekty je možné dodatečně žádat
o dalších 5 % financování ze státního rozpočtu (např. obce, kraje atd.).

Oprávnění žadatelé

PO 1:
Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení, organizace zřizované a zakládané orgány
veřejné správy, nestátní neziskové organizace, pokud jsou součástí integrovaného záchranného systému nebo systému krizového řízení
PO 2:
Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení, organizace zřizované a zakládané orgány
veřejné správy, nestátní neziskové organizace, Evropské seskupení pro územní spolupráci, církve a náboženské spolky, asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu
PO 3:
Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení, organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy, vzdělávací instituce včetně vysokých škol, hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení, nestátní neziskové organizace, Evropské seskupení pro územní
spolupráci
PO 4:
Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení, organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy, hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení, nestátní neziskové
organizace, vzdělávací instituce včetně vysokých škol, Evropské seskupení pro územní
spolupráci, církve a náboženské spolky

Požadavky
na partnerství

Princip vedoucího partnera, který zodpovídá za realizaci projektu a musí mít minimálně jednoho projektového partnera na druhé straně hranice.
Splnění minimálně prvních tří níže uvedených kritérií spolupráce:
 společná příprava projektu,
 společná realizace projektu,
 společné financování projektu,
 společný personál projektu.

Žadatel je povinen předložit na společný sekretariát nejprve projektový záměr, k němuž
mu JS poskytne stanovisko, které má doporučující charakter. Projektovou žádost je třeba
Procesní postup podání zpracovat v portálu pro vyplňování a podávání elektronické žádosti (mseu.mssf.cz) a vedoucí partner ji musí podepsat kvalifikovaným elektronickým podpisem. Projekty vhodžádosti
né k realizaci doporučuje monitorovací výbor. Mikroprojekty budou podávány v rámci
výzev vyhlášených jednotlivými euroregiony.
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Orientační termín
příjmu žádostí

Pro rok 2018 jsou vyhlášeny:
PO 2: projektový záměr 30. 6. 2018, projektová žádost 1. 10. 2018
PO 3: projektový záměr 14. 2. 2018, projektová žádost 15. 5. 2018
PO 4: projektový záměr 21. 12. 2017, projektová žádost 7. 3. 2018

Další zdroje

www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-CR-%E2%80%93-Polsko
www.crr.cz/cs/eus/obdobi-2014-2020/interreg-v-a-ceska-republika-polsko/

Poznámky

Fond mikroprojektů: realizace malých projektů, tzv. mikroprojektů, umožňuje realizovat
projekty menšího rozsahu s výší dotace od 2 tisíc eur. Maximální výše dotace mikroprojektu je stanovena rozdílně s ohledem na jeho zařazení do příslušné prioritní osy a typu
mikroprojektu:
A) mikroprojekt s vedoucím partnerem,
B) partnerský (komplementární) mikroprojekt,
C) samostatně realizovaný mikroprojekt.
V rámci PO 3 a 4 je možná podpora do 20 tisíc eur u mikroprojektů typu B a C a 40 tisíc eur
u mikroprojektů typu A. V rámci PO 2 je možná podpora do 30 tisíc eur u mikroprojektů
typu B a C a 60 tisíc eur u mikroprojektů typu A. Celkové náklady mikroprojektu (tedy
včetně spolufinancování) mohou být maximálně do výše dvojnásobku stanovené podpory. Spolufinancování mikroprojektů je max. 85 % z Evropského fondu pro regionální
rozvoj a zbývající část z vlastních zdrojů žadatelů (konečných uživatelů).
Vhodné aktivity mikroprojektů:
 PO 2: Mikroprojekty na podporu místního rozvoje a vzniku nových pracovních míst,
aktivity zaměřené na propagaci, zpřístupnění a přiblížení přírodního a kulturního dědictví, obnova kulturních a přírodních atraktivit.
 PO 3: Mikroprojekty zaměřené na vzdělávání, dovednosti a celoživotní učení; jedná se
o mikroprojekty zaměřené na zvyšování kvalifikace a tím i zvyšování možnosti budoucího uplatnění absolventů na trhu práce.
PO
4: Mikroprojekty na zvyšování integrace na lokální úrovni, zvyšování institucio
nální kapacity, podporu spolupráce mezi občany a institucemi formou krátkodobých školení a kurzů, setkávání zájmových skupin, navazování nových kontaktů
a vazeb apod.
Euroregion Glacensis (www.euro-glacensis.cz)
Euroregion Silesia (www.euroregion-silesia.cz)
Euroregion Nisa (www.ern.cz; www.euroregion-nysa.eu)
Euroregion Praděd (www.europraded.cz)
Euroregion Těšínské Slezsko (www.euregio-teschinensis.eu)
Euroregion Beskydy (www.euroregionbeskydy.cz)
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3.2.2 Projekt Čarodějnickou cyklotrasou po česko-polském příhraničí
Téma

Rozvoj cestovního ruchu

Program

Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika
2007–2013

Název projektu

Čarodějnickou cyklotrasou po česko-polském příhraničí

Realizátor projektu,
partneři

Vedoucí partner: město Šumperk (ČR)
Partneři:
Powiat Nyski (PL)
Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu (ČR)

Rozpočet

Celkové způsobilé výdaje: 405 507 eur; realizované městem Šumperk: 260 144 eur.

Období realizace

Červenec 2008 – duben 2010

Web

www.sumperk.cz
https://m.sumperk.cz/cs/turista/atraktivity-mesta/carodejnickou-cyklotrasou-po-polsko-ceskem-pohranici.html
https://www.sumperk.cz/cs/turista/atraktivity-mesta/expozice-carodejnicke-procesy.
html

Projektový záměr:

Město Šumperk často bývá vnímáno jen jako „brána Jeseníků“, tj.
místo, kterým turista pouze projíždí na cestě k atraktivnějším cílům
v Jeseníkách. Záměrem projektu proto bylo zvýšit atraktivitu města
a jeho okolí pro turistický ruch.

Cíle:

Projekt cílil využít historických událostí ze 17. století spojených s čarodějnickými procesy, které probíhaly na obou stranách současné česko-polské hranice, tedy na Šumpersku, Jesenicku i v oblasti Nysy. Jejich
prostřednictvím chtěl vytvořit tematicky provázaný produkt cestovního
ruchu a také využít potenciálu Geschaderova domu v Šumperku.

Realizované aktivity:

 Došlo k vytyčení a vyznačení Čarodějnické cyklotrasy, která je vede-

na po nejzajímavějších místech čarodějnických procesů. Následně
byly doplněny informační tabule (zastavení). Trasa začíná v Mohelnici, vede přes Šumperk, Jeseník a Zlaté Hory, dále pak pokračuje na
polské straně přes Nysu, Otmuchow a Paczkow. Všechna další místa
a zastavení na Čarodějnické cyklotrase byla popsána v průvodci s mapou Čarodějnickou cyklotrasou po česko-polském pohraničí.
 Vybudovaly se dvě muzejní expozice k dějinám čarodějnických procesů úpravou historických budov (Geschaderův dům v Šumperku a prostory v Nyském muzeu).
 Uspořádal se cyklus muzejních přednášek.
 Vydána historické publikace Zpráva o nevíře.

Přínosy/výstupy:

Nově otevřená expozice Čarodějnické příběhy se stala jednou z nejnavštěvovanějších atraktivit cestovního ruchu
ve městě Šumperk. Všechny výstupy projektu (cyklotrasa, průvodce, přednášky, publikace i obě expozice) vyvolaly zvýšený zájem návštěvníků o region i o představenou historickou tématiku.

Problémy a doporučení:

Řešily se technické problémy spojené s rekonstrukcí sklepení a umístěním multimediální expozice a techniky do
vlhkých sklepních prostor.
Projekt byl pro město Šumperk první zkušeností v roli vedoucího partnera, ale díky výborné spolupráci a průběžné komunikaci a koordinaci všech partnerů se ho podařilo zdárně realizovat. Na základě svých zkušeností proto
doporučuje jít do přeshraničního projektu vždy se spolehlivým partnerem, který je zárukou dobré spolupráce.
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3.2.3 Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Téma

Přeshraniční spolupráce

Program

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014–2020

Stručný popis
programu

Program je zaměřen zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem. Při výběru projektů bude znovu kladen velký důraz na jejich skutečné přeshraniční
dopady a vybírány budou pouze takové projekty, které mohou prokázat významný pozitivní dopad na české a slovenské příhraničí.

Odpovědný/řídící orgán

Ministerstvo polnohospodárstva a rozvoje vidieka SR
Národní orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor evropské územní spolupráce

Národní kontaktní
místo

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Web programu

http://www.sk-cz.eu/

Alokace

90,139 mil. eur
Rozložení:
 Využívání inovačního potenciálu 14,42 mil. eur
 Kvalitní životní prostředí 60,39 mil. eur
 Rozvoj místních iniciativ 9,92 mil. eur
 Technická pomoc 5,41 mil. eur

Cíle programu

PO 1: Využívání inovačního potenciálu
 Zvýšení relevance obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s cílem zlepšit použitelnost na trhu práce
 Zintenzivnění využívání výsledků aplikovaného výzkumu zejména malými a středními
podniky
PO 2: Kvalitní životní prostředí
 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu
 Ochrana biodiverzity přeshraničního území prostřednictvím spolupráce v oblasti
ochrany a koordinovaného řízení přírodně významných území
PO 3: Rozvoj místních iniciativ
 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů
PO 4: Technická pomoc
 Kvalitní a plynulá implementace programu jako předpokladu zajištění dosažení stanovených cílů

Typy podporovaných
aktivit

PO 1
 Priorita 1: Příprava a realizace společných vzdělávacích, odborných a školících
programů
Tvorba,
zavádění a ověřování nových a inovovaných společných vzdělávacích progra
mů pro základní, střední a vysoké školy s důrazem na získání klíčových kompetencí
požadovaných praxí
- Systematická institucionální spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, institucemi
působícími v oblasti vzdělávání, zaměstnavateli a úřady práce s cílem zvýšení relevantnosti vzdělávání s ohledem na potřeby zaměstnavatelů v přeshraničním regionu
- Podpora výměny odborných znalostí a zkušeností, realizace výměnných pobytů
a stáží pro pedagogický personál, žáky a studenty
- Podpora vytváření strategií, partnerství a regionálních „paktů“ pro rozvoj lidských
zdrojů, včetně celoživotního učení
- Zvyšování povědomí žáků a rodičů o nabídce vzdělávání prostřednictvím služeb
kariérního poradenství, propagace a zvýšení atraktivnosti technických oborů a škol
(řemeslné a přírodovědné obory)
- Investice do zkvalitnění vzdělávací infrastruktury realizované jako doplňkové aktivity s důrazem na zavádění inovativních technologií, nových prvků výuky, zvýšení
podílu praktické přípravy, prvků výuky orientované na reálné potřeby trhu
- Práce v technických oborech, vybavení pro společnou odbornou přípravu
- Tvorba společných programů celoživotního učení pro dospělou populaci včetně zavádění nových přístupů ke zvyšování atraktivnosti a efektivnosti celoživotního vzdělávání pro firmy a jednotlivce
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 Priorita 2: Podpora investování podniků do výzkumu, inovace a vytváření propojení a synergií mezi podniky, centry výzkumu, vývoje a vysokoškolským prostředím
- Přenos výsledků aplikovaného výzkumu a vývoje do praxe a jeho další komercializace subjekty působícími v přeshraničním regionu (např. i v oblasti zelené ekonomiky
a změny klimatu)
- Nástroje na efektivní identifikaci společných potřeb produktivního sektoru a včasnou orientaci výzkumných a vývojových aktivit na perspektivní odvětví a oblasti
- Příprava přeshraničních strategií na podporu inteligentního rozvoje a využívání inovací s ohledem na cíle stanovené v národních strategiích inteligentní specializace
a regionálních inovačních strategiích (obdobných dokumentech)
- Optimalizace a spolupráce při využívání stávající infrastruktury výzkumu, vývoje
a inovací pro potřeby podnikatelské základny v přeshraničním regionu
- Příprava a zavádění inovativních forem podpory MSP v oblasti využívání výsledků
výzkumu
PO 2
 Priorita 3: Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
- Investiční aktivity na zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek
přeshraničního významu s cílem dalšího využití přírodního a kulturního dědictví
- Investiční a neinvestiční aktivity na zlepšení přístupu k přírodním a kulturním
památkám (např. značení, oddychové zóny) realizované ve formě doplňkových
aktivit. V rámci Fondu malých projektů mohou být implementovány jako plnohodnotné aktivity
- Plánování, příprava a budování cyklistických cest a turistických stezek s důrazem na
zlepšení propojení kulturně a přírodně významných lokalit v přeshraničním regionu
- Investiční aktivity na zvýšení dostupnosti lokalit s přírodními a kulturními památkami zlepšením stavu silnic II. a III. třídy (rekonstrukce vybraných silničních úseků,
zlepšení kvality povrchu vozovek, obnova stávajících a vybudování nových silničních prvků)
- Činnosti podporující tvorbu ucelených tematických produktů založených na
využívání přírodního a kulturního dědictví, tj. spojování více objektů kulturního
a přírodního dědictví jako ucelených produktů pro návštěvníky
- Podpora zavádění služeb podporujících využívání potenciálu kulturního a přírodního dědictví
- Aktivity na prezentaci
 Priorita 4: Ochrana a obnova biodiverzity, půdy, podpora ekosystémových
služeb včetně sítě NATURA 2000 a zelených infrastruktur
- Aktivity na zpracování podkladů a dokumentů pro efektivnější výkon péče o přeshraniční přírodně hodnotné území
- Realizace společných opatření směřujících ke zlepšení stavu druhů a stanovišť
prioritního zájmu
- Realizace společných opatření k předcházení zhoršování stavu druhů a stanovišť
v přeshraničním území
- Budování ekostabilizačních prvků v zemi a rozvoj vybraných prvků zelené infrastruktury
- Tvorba a realizace společných přeshraničních plánů řízení/managementu přírodně
hodnotných území, jejich vybraných částí a okolního území (včetně chráněných
území)
- Společné výzkumné činnosti podporující zlepšení přeshraniční péče a ochrany o přírodně významné území (vybrané biotopy, druhy)
- Monitorování a vyhodnocování stavu a vývoje stanovišť a druhů, výměna vzájemných informací, dat a poznatků
- Společné činnosti týkající se prevence a odstraňování následků eroze půdy a kultivace půdy
PO 3
 Priorita 5: Podpora právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi
- Společné plánování, strategie a studie v přeshraničním regionu
- Posilování institucionální kapacity a dovedností organizačních struktur v oblastech
efektivní správy, vzdělávání, kulturního a přírodního dědictví
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- Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy
- Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur
Míra dotace

Maximálně 85 % z celkových oprávněných výdajů projektu

Oprávnění žadatelé

Liší se dle prioritních os i investičních priorit.
Obecně se do programu mohou zapojit:
 školy/vzdělávací instituce, výzkumné instituce, vysoké školy s výzkumnými pracovišti,
 nevládní (nestátní) neziskové organizace,
 stát a jeho organizační složky,
 územní samospráva a její organizační složky,
 organizace zřizované státem, krajem, obcí, městskou částí a sdružení obcí,
 Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS),
 okresní a krajské organizace cestovního ruchu,
 podnikatelské subjekty – malé a střední podniky (zaměstnavatelé), pouze u PO1,
 komory a zájmová sdružení právnických osob (včetně klastrů a sítí)

Princip vedoucího partnera, který zodpovídá za realizaci projektu a musí mít minimálně
jednoho projektového partnera na druhé straně hranice. Splnění minimálně tří kritérií
spolupráce, z nichž první dvě jsou povinná:
Požadavky
 společná příprava projektu,
na partnerství
 společná realizace projektu,
 společný personál projektu,
 společné financování projektu.
Formální kontrola projektových žádostí probíhá na Společném technickém sekretariátu
(STS) v Bratislavě, resp. infobodě v Brně, kam se ŽoNFP předkládají.
Procesní postup podání Následně probíhá na STS kontrola oprávněnosti a odborné hodnocení. Hodnocení se sumarizuje. Projekt k realizaci doporučuje monitorovací výbor.
žádosti
Detailní postup je popsán v Manuálu přípravy a implementace programu, části pro žadatele, verze 2.3 v kapitole 3.2.1
www.sk-cz.eu
Orientační termín
příjmu žádostí

PO 1 (specifický cíl 1.1): 01–03/2018
PO 2 (specifický cíl 2.2): 01–03/2018
PO 3 (specifický cíl 3.1): 9–12/2018

Další zdroje

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Slovensko-%E2%80%93-CR
http://www.crr.cz/cs/eus/obdobi-2014-2020/interreg-v-a-slovensko-ceska-republika/
http://www.crr.cz/cs/

Poznámky

Fond malých projektů
Cílem je podpořit místní přeshraniční aktivity menšího rozsahu s celkovým rozpočtem
nepřesahujícím 20 000 eur. Hlavní cíle jsou zejména přeshraniční integrace a posilování
dlouhodobých forem spolupráce a také vytváření a posilování kontaktů a trvalá přeshraniční spolupráce obyvatel, regionů a regionálních struktur.
Mikroprojekty budou realizovány v rámci:
PO 3, 11b – podpora právní a administrativní spolupráce mezi občany a institucemi (60 %),
PO 2, 6c – zachování, ochrana, podpora a rozvoj kulturního a přírodního dědictví (40 %).
Stejně budou vykazovány i administrativní náklady na projekty.
Finanční rozmezí u mikroprojektů PO 3: 3 000 – 20 000 eur.
Finanční rozmezí u mikroprojektů PO 2: 3 000 – 30 000 eur.
Maximální podíl nákladů na administraci u projektů činí 16 %.
Správce fondu: Region Bílé Karpaty (http://www.regionbilekarpaty.cz/wp/
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3.2.4 Projekt Podpora využití památek UNESCO v Kroměříži a Ružomberku – informační
systémy
Téma

Podpora využití památek UNESCO

Program

Operační program Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika
2007–2013

Název projektu

Podpora využití památek UNESCO v Kroměříži a Ružomberku – informační systémy

Realizátor projektu,
partneři

Vedoucí partner: město Kroměříž (ČR)
Hlavní přeshraniční partner: město Ružomberok (SK)

Rozpočet

Celkový rozpočet projektu včetně spolufinancování 118 794 eur
Město Kroměříž 80 405 eur
Město Ružomberok 38 389 eur

Období realizace

28. listopadu 2008 – 31. prosince 2010

Web

http://www.mesto-kromeriz.cz/trasa-unesco/

Projektový záměr:

Projekt se zaměřil na propagaci památek UNESCO na území měst
Kroměříž a Ružomberok a jejich orientační značení.

Cíle:

Hlavním cílem byla podpora využití památek UNESCO prostřednictvím vybudování tematických chodníků a navazujícího infosystému. Dále spolupráce v oblasti společné propagace a šíření informací o památkách UNESCO, jejich prezentace prostřednictvím
propagačních materiálů v tiskové i audiovizuální podobě.

Realizované aktivity:

 Vybudování trasy UNESCO umístěním rozcestníků, informačních panelů, prosvětlených vitrín a směrovek na sloupech veřejného osvětlení
 Interaktivní prezentace na internetu
 Společné propagační materiály
 Společné vzdělávání

Přínosy/výstupy:

 Vybudovaná trasa UNESCO provádí po nejvýznamnějších pa-










mátkách historického města, jako jsou Podzámecká zahrada,
Arcibiskupský zámek, kostely na Riegrově, Masarykově a Stojanově náměstí až ke Květné zahradě.
Pomocí rozcestníků se šipkami, informačních tabulí či panelů
s plánem města zavede trasa turisty přehledně a nejkratší cestou k vybraným cílům. Všechny prvky orientačního značení
jsou provedeny v nové moderní úpravě vycházející z jednotného vizuálního stylu města.
Díky krátkým a výstižným textům se návštěvník může seznámit
se zajímavými informacemi o jednotlivých objektech či lokalitách. Texty jsou v češtině a angličtině.
Informační totemy umístěné na důležitých místech usnadní
pohyb ve městě. V jejich horní části nalezne turista orientační
plán města s uvedením polohy vybraných památek s vyznačením místa, kde se právě nachází. Ke každému cíli označenému
číslicí přísluší krátký a výstižný popis.
Panely nabízejí ucelenější záběr informací o daném místě, jeho
historii či lokálních zajímavostech.
Vitríny s osvětlením nabízejí letecký snímek městského historického centra. Netradiční pohled na všechny dominanty z ptačí perspektivy je doplněn popisem a komentářem.
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 Město Ružomberok využilo zkušeností s realizací v Kroměříži pro přípravu vlastní naučné stezky spojující

Vlkolínec s centrem města. Město Ružomberok zpracovalo projektovou dokumentaci, grafický manuál a návrhy jednotlivých prvků systému.

Problémy a doporučení:

V průběhu realizace projektu došlo ke změně vedení trasy. Kvůli dlouhotrvajícímu schvalovacímu procesu projektu vybudovalo město část trasy z vlastních zdrojů. V rámci projektu pak byla realizována nová navazující trasa.
Během změny došlo také k úpravě prvků trasy. Díky zkušenostem z první části trasy byly původně plánované
bronzové dlaždice nahrazeny vertikálními větrníky.
Při realizaci projektu je důležitá vzájemná spolupráce partnerů, pravidelná komunikace a předávání všech informací.
Tímto projektem byla navázána spolupráce v oblasti kultury a cestovního ruchu. Obě města realizovala již několik
společných projektů a mikroprojektů a v roce 2016 podepsala Memorandum o vzájemném partnerství.
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3.2.5 Interreg V-A Rakousko – Česká republika
Téma

Přeshraniční spolupráce

Program

Interreg V-A Rakousko – Česká republika 2014–2020

Stručný popis
programu

Program je zaměřen zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem.
Prioritou programu spolupráce Rakousko – Česká republika je posílení udržitelného inovativního ekonomického rozvoje programového území v přeshraniční dimenzi.

Odpovědný/řídící orgán

Úřad zemské vlády Dolního Rakouska, oddělení územního plánování a regionální politiky

Národní kontaktní
místo

Národní orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor evropské územní spolupráce
Krajský úřad Kraje Vysočina
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
Centrum pro regionální rozvoj ČR, Brno

Web programu

https://www.at-cz.eu/cz

Alokace

97 mil. eur
Rozložení:
 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 12,48 mil. eur
 Životní prostředí a zdroje 45,42 mil. eur
 Rozvoj lidských zdrojů 13,68 mil. eur
 Udržitelné sítě a institucionální spolupráce 20,37 mil. eur
 Technická pomoc 5,87 mil. eur

Cíle programu

Typy podporovaných
aktivit
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PO 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
 Zlepšené a rozšířené výzkumné a inovační kapacity
 Podpora zapojení podniků (zejména MSP) do systému inovací
PO 2: Životní prostředí a zdroje
 Zhodnocení kulturního a přírodního dědictví společného regionu udržitelným způsobem
Nárůst
ekologické stability a zlepšení ekosystémových služeb

 Podpora využití ekologicky inovativního potenciálu regionu
PO 3: Rozvoj lidských zdrojů
 Rozšíření společné nabídky vzdělávání a kvalifikačních aktivit s cílem zvýšit využití potenciálu lidských zdrojů v přeshraničním regionu
PO 4: Udržitelné sítě a institucionální spolupráce
 Podpora přeshraniční spolupráce komunit a institucí ve společném regionu
PO: Technická pomoc
 Zajištění efektivní a bezproblémové implementace programu
PO 1
 Priorita 1a: Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek
- Přípravné studie a plánovací aktivity pro investice do infrastruktury pro výzkum
a inovace, které budou společně využívat/sdílet spolupracující instituce pro výzkum
a inovace z obou stran hranice.
- Investice do nových společně využívaných/sdílených výzkumných a inovačních zařízení nebo rozšíření a modernizace technologických zařízení, výzkumných kapacit
a laboratoří, které jsou v regionálním/přeshraničním zájmu.
- Podpora konkrétních přeshraničních výzkumných a inovačních aktivit (projektů) využívajících stávající výzkumné a inovační kapacity na jedné či druhé straně hranice
a pomoc při přípravě implementace výsledků.
 Priorita 1b: Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání
- Společné výzkumné projekty, přenosy technologií a přenosy know-how mezi výzkumnými/technologickými institucemi a podniky (včetně nezbytného vybavení
pro výzkum a inovace).
- Systémová opatření napomáhající podnikům (primárně MSP) připojit se k systému
inovací a využívat výsledky regionálního systému výzkumu a inovací (včetně konkrétních služeb v sektoru výzkumu a inovací – zprostředkování informací, kontaktů,
poradenství a další pomoc podnikům (v první řadě MSP) zaměřená na jejich větší
inovativnost).

Programy přeshraniční spolupráce

Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
- Propagace aktivit v oblasti vytváření sítí a spolupráce mezi výzkumnými institucemi,
vzdělávacími/výzkumnými institucemi, vysokými školami a podniky.
PO 2
 Priorita 6c: Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
- Systémová opatření podporující nebo vytvářející společný rámec (např. studie, strategie, plány, systematické propagační aktivity) v oblasti ochrany, rozvoje a využívání
kulturního a přírodního dědictví.
- Rekonstrukce, obnova, ochrana a propagace prvků kulturního a přírodního dědictví
regionu (např. přírodní monumenty, chráněné oblasti, historické památky a muzea).
- Ochrana, rozvoj a propagace nehmotného kulturního dědictví přeshraničního regionu splňujícího definici UNESCO (např. vědomosti a zkušenosti týkající se přírody
apod.).
- Informační opatření a investice malého rozsahu v oblasti veřejně přístupné turistické
infrastruktury (např. informační tabule, návštěvnické systémy) s cílem udržitelného
využití kulturních a přírodních památek.
- Zlepšení dopravní infrastruktury zahrnující silnice, cyklostezky a stezky pro pěší
zajištující dostupnost stávajícího kulturního a přírodního dědictví pro veřejnost. Investice do silnic mohou být podpořeny pouze jako doplňkové k jiným investicím do přírodního a kulturního dědictví, podpořeným z fondů ESI a musí
jednoznačně přispívat k dosahování vybraného tematického cíle, resp. investiční priority a jejího specifického cíle. Investice do silnic musí být doprovodného charakteru a jsou realizovány pouze jako doplňkové k opatřením v oblasti
ochrany a zachování přírodního a kulturního dědictví přeshraničního regionu.
Priorita
6d: Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosys
témových služeb, a to i prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur
- Investice do zelené infrastruktury, tj. přírodní a krajinné prvky, které přispívají k:
- prevenci povodní anebo retenci vody (jako je obnova zátopových území, mokřadů, renaturalizace řek a říčních břehů, hodnocení a řízení rizik katastrof ),
- adaptaci na klimatické změny nebo zmírnění negativních dopadů (včetně opatření
řešících sucha),
- lepší migraci druhů ve společném regionu (umělé krajinné prvky apod.).
- Koordinovaná příprava a/nebo implementace soustavy NATURA 2000 a ostatních
konceptů chráněných oblastí a dalších opatření podporujících zachování biodiverzity.
- Příprava a implementace společných přeshraničních mechanismů – např. výzkumů, studií, strategií, plánů, koordinovaných přístupů k řízení, zvyšování povědomí
a vzdělávací činnosti a dalších společných strukturálních opatření v oblasti ochrany
a využití přírody, krajiny a řek.
 Priorita 6f: Podpora inovativních technologií s cílem zlepšit ochranu životního
prostředí a účinnost zdrojů v odpadovém hospodářství, vodním a půdním hospodářství nebo s cílem snížit znečištění ovzduší
- Implementace společných pilotních projektů pro testování a zavádění inovativních
technologií a postupů ke zlepšení ochrany životního prostředí v rámci společného
regionu (např. nakládání s odpady).
- Inovativní projekty implementované v rámci přeshraniční spolupráce, které se zaměřují na energetickou účinnost včetně implementace nízkoenergetických řešení
(plány řízení, pilotní akce, předávání know-how a osvědčených postupů atd.).
- Výzkum, studie, strategie, plány a další mechanismy implementované v rámci přeshraniční spolupráce na podporu inovativních technologií a přístupů v oblasti ochrany životního prostředí a účinného využívání zdrojů.
PO 3
 Priorita 10a: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení vypracováním a naplňováním společných
programů vzdělávání, odborné přípravy a školení
- Přizpůsobení vzdělávacích podmínek/systémů hospodářským a kulturním potřebám společného regionu (uspokojení potřeb trhu práce atd.).
- Akce na podporu harmonizace systému odborného vzdělávání s potřebami společného trhu práce (např. společné programy na podporu dlouhodobých stáží studentů ve firmách v příhraničních oblastech – „duální vzdělávání“).
- Rozvoj a implementace společných systémových opatření a společně implementované programy v oblasti vzdělávání v podobě:
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- studijních plánů/osnov,
- výměn studentů a pracovníků,
- přípravy základních zásad pro harmonizaci a uznávání kvalifikací,
- specializovaných dvojstranných odborně vzdělávacích programů,
- výuky cizích jazyků.
PO 4
 Priorita 11a: Posílení institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podpora právní a správní spolupráce
mezi občany a institucemi
- Podpora spolupráce obcí, měst a regionů a dalších institucí v rámci veřejného sektoru.
- Posílení sítí (zvláště nevládních organizací) na místní/regionální úrovni a podpora
potenciálu pro rozšíření spolupráce s jasným přeshraničním přístupem a cíli.
- Podpora integrace v malém měřítku, spolupráce mezi občany a institucemi a další
místní aktivity zaměřené na soudržnost (SPF).
Míra dotace

Výše dotace EU může činit max. 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu

Oprávnění žadatelé

Liší se dle prioritních os i investičních priorit.
Obecně se do programu mohou zapojit:
 orgány veřejné správy (stát, kraje, obce a jimi zřizované organizace),
 veřejné a soukromé instituce pro výzkum a inovace,
 vzdělávací instituce,
 vysoké školy,
 neziskové organizace,
 komory a sdružení,
 veřejné instituce pro vývoj a inovace,
 podniky.

Požadavky
na partnerství

Minimálně jeden český a jeden rakouský partner, vedoucí partner nese celkovou zodpovědnost.
Projekt musí splnit minimálně tři ze čtyř kritérií spolupráce, přičemž splnění prvních dvou
je povinné.
Kritéria spolupráce jsou:
 společná příprava projektu,
 společná realizace projektu,
 společný personál,
 společné financování.

Projektová žádost se podává online prostřednictvím elektronického monitorovacího sysProcesní postup podání
tému (eMS). Projektová žádost musí být vyhotovena v obou oficiálních jazycích progražádosti
mu, tzn. v českém a německém jazyce.
Orientační termín
příjmu žádostí

Termín podání projektových žádostí k projednání na nejbližším monitorovacím výboru je
12. ledna 2018 ve 14 hodin

Další zdroje

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Rakousko-%E2%80%93-CR
http://www.crr.cz/cs/eus/obdobi-2014-2020/interreg-v-a-rakousko-ceska-republika/
http://www.crr.cz/cs/eus/obdobi-2014-2020/interreg-v-a-rakousko-ceska-republika/

Poznámky

Fond malých projektů
Podporuje přeshraniční iniciativy a malé projekty regionálního a lokálního významu na
bázi malých projektů typu „people-to-people“ ve výši 3–20 tis. eur.
Hlavním cílem je rozvíjet a podporovat spolupráci mezi institucemi, organizacemi a veřejnou správou na obou stranách hranice, a to se zaměřením na společné zlepšování kulturních, sociálních a ekonomických vztahů.
Podporovány budou pouze neinvestiční projekty.
Je podporována spolupráce nejvýše tří projektových partnerů.
Doba trvání projektu je maximálně 15 měsíců včetně zpracování a odevzdání vyúčtování.
Fond malých projektů je spravován prostřednictvím správců Fondu malých projektů,
kteří nesou celkovou zodpovědnost za Fond malých projektů a jsou zároveň primárním
kontaktem pro žadatele a příjemce (jihočeská Silva Nortica, Sdružení obcí Vysočiny, Regionální rozvojová agentura jižní Moravy).
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3.2.6 Projekt Česko-rakouské komunitní centrum
Téma

Mezinárodní spolupráce

Program

Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013

Název projektu

Česko-rakouské komunitní centrum

Realizátor projektu,
partneři

Realizátor: město České Velenice (ČR)
Partneři: město Gmünd (AUT), Kulturvernetzung Niederösterreich Verein zur Förderung
von Kunst und Kultur in Niederösterreich (AUT)

Rozpočet

Celkové náklady projektu 22 890 532,55 Kč
Dotace 17 632 356,71 Kč

Období realizace

Červen 2014 – květen 2015

Web

http://www.fenixvelenice.cz/
www.velenice.cz

Projektový záměr:

Projekt se zaměřil na vytvoření zázemí, které by umožnilo vzájemné setkávání lidí z obou stran česko-rakouské hranice a díky kterému by se rozšířily možnosti
pro vzájemnou spolupráci.

Cíle:

Cílem bylo vytvoření kulturní infrastruktury v přímém
příhraničním prostoru pro setkávání a postupné navazování historicky zpřetrhané kulturní kontinuity
s rakouskými sousedy. Dále také přeshraniční kulturní
a společenské zapojení dětí a mládeže z obou sousedních zemí, podpora sociální integrace za přímé účasti
občanů z obou stran hranice a jejich aktivní participace na činnosti informačního centra.

Realizované aktivity:

 Měkké aktivity určené pro české i rakouské občany:
výtvarné dílny pro děti i dospělé, výuka českého a německého jazyka, eko-workshopy, cvičení pro děti,
promítání „nekomerčních“ filmů v oboujazyčném
podání (titulky), koncerty
 Vytvoření česko-rakouského informačního centra

Přínosy/výstupy:

 Nové možnosti a aktivity při rozvíjení přeshranič-

ních sousedských vztahů

 Česko-rakouské informační centrum

Problémy a doporučení:

 Krátká realizační doba projektu
 Složitá investiční část (přestavba stávající budovy kina uprostřed uliční zástavby)

Slovo starosty:

„Centru jsme dali název „Fenix“. Vymyslely ho děti ze základní školy. Myslím, že tím jedním slůvkem nám dokázaly, že
chápou část naší nedávné historie a tím i význam existence centra pro rozvoj dobrých sousedských vztahů lidí z obou
stran hranice.“
Jaromír Slíva, starosta města České Velenice
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3.2.7 Interreg V-A Svobodný stát Bavorsko – Česká republika
Téma

Přeshraniční spolupráce

Program

Interreg V-A Svobodný stát Bavorsko – Česká republika 2014–2020

Stručný popis
programu

Program podporuje regionální a místní projekty připravované ve spolupráci českých
a bavorských partnerů s pozitivním dopadem na společné území. Cílem je společně
zvládnout výzvy a vytvořit kvalitní společný životní, přírodní a hospodářský prostor.

Odpovědný/řídící
orgán

Bavorské státní ministerstvo hospodářství a médií, energie a technologie, Odbor regionální podpory hospodářství a evropské územní spolupráce Interreg A,
Národní orgán Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor evropské územní spolupráce

Národní kontaktní
místo

Místa zpracovávající žádosti:
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor fondů a programů EU
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor evropských záležitostí

Web programu

https://www.by-cz.eu/

Alokace

103,4 mil. eur
Rozložení:
 Výzkum, technologický rozvoj a inovace 17,9 mil. eur
 Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů 39,7 mil. eur
 Investice do dovedností a vzdělávání 11,8 mil. eur
 Udržitelné sítě a institucionální spolupráce 27,8 mil. eur
 Technická pomoc 6,2 mil. eur

Cíle programu

Výzkum, technologický rozvoj a inovace
 Posílení přeshraničních aktivit v oblasti výzkumu a inovací
 Zlepšení zapojení malých a středních podniků do výzkumu a inovací
Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů
 Zvýšení atraktivity dotačního území prostřednictvím zachování a zhodnocení společného kulturního a přírodního dědictví v udržitelné formě
 Zvyšování a obnova biodiverzity a ekosystémových služeb
Investice do dovedností a vzdělávání
 Odbourávání jazykových a systémových překážek ve vzdělávání
 Přizpůsobení vzdělávání změněným podmínkám na společném trhu práce
Udržitelné sítě a institucionální spolupráce
 Dosažení vyšší míry přeshraniční integrace, harmonizace a soudržnosti v česko-bavorském příhraničí

Typy podporovaných
aktivit

Posílení přeshraničních aktivit v oblasti výzkumu a inovací
 Rozvoj a posílení společných kapacit výzkumu ve znalostních a výzkumných institucích.
 Společné využití kapacit ve výzkumu a inovacích.
 Podpora přeshraničních výzkumných záměrů (včetně potřebného vybavení).
 Pořizování infrastruktury ve formě nástrojů a přístrojů (jako předpoklad pro realizaci
budoucích kooperací).
Výměna
zkušeností mezi aktéry z oblasti výzkumu a inovací.

Zlepšení integrace malých a středních podniků do výzkumu a inovací
 Podpora přeshraničních kooperací a společných projektů ve výzkumu a inovacích
(včetně transferu know-how atd.). Podporovány jsou kooperace mezi MSP navzájem,
mezi MSP a institucemi z oblasti výzkumu a inovací, jakož i mezi institucemi výzkumu
a inovací navzájem (za předpokladu pozitivního vlivu na MSP).
 Rozvoj a zakládání regionálních technologických/kompetenčních center a vědeckých
parků.
Posilování
aktivit malých a středních podniků v klastrech a sítích.

Zvýšení atraktivity dotačního území prostřednictvím zachování a zhodnocení společného kulturního a přírodního dědictví v udržitelné formě
 Ochrana a zachování společného kulturního a přírodního dědictví. To zahrnuje oblast
obnovy kulturního a přírodního dědictví (např. budovy, památníky) s bezprostředním
přeshraničním významem, podporu nehmotného kulturního dědictví, jakož i koncepty pro rozvoj využívání kulturního a přírodního dědictví.
 Zvyšování povědomí o kulturním a přírodním dědictví, jeho propagace a zpřístupnění.
To zahrnuje přeshraniční opatření v oblasti marketingu (turistické zhodnocení), jakož
i aktivity k zpřístupnění území s ohledem na udržitelnost, ochranu životního prostředí
a ochranu zdrojů, např. tematické (cyklo)trasy a naučné stezky.
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Zvyšování a obnova biodiverzity a ekosystémových služeb
 Strategické kooperace v oblasti ochrany přírody a krajiny. To zahrnuje přeshraniční
koncepce rozvoje, péče a managementu chráněných oblastí a citlivých prostorů, propojení stávajících chráněných oblastí, koncepce k zamezení půdní eroze v důsledku
povodní.
 Opatření v oblasti zelené infrastruktury (zlepšení ekosystémových služeb).
 Projekty v oblasti druhové ochrany a ochrany biotopů.
Odbourávání jazykových a systémových bariér ve vzdělávání
 Přeshraniční propojování nabídek vzdělávání. To zahrnuje: vývoj společných vzdělávacích strategií, jazykové vzdělávání atd., přeshraniční výuku a společné odborné kurzy,
případně studijní programy na vysokých školách, odborné studie a analýzy v oblasti
přeshraničního vzdělávání a výměnu informací a zkušeností.
Přizpůsobení vzdělávání změněným podmínkám na společném trhu práce
 Intenzifikace spolupráce mezi institucemi z oblasti vzdělávání, trhu práce a hospodářství. To zahrnuje profesní vzdělávání (např. společné duální vzdělávací programy), výměna zkušeností mezi aktéry z oblasti vzdělávání a pracovního trhu včetně podniků,
které poskytují vzdělání a vzájemné uznávání formálních kvalifikací.
Udržitelné sítě a institucionální spolupráce
 Spolupráce mezi občany a institucemi v rámci malých projektů (dispoziční fond).
K tomu patří projekty people-to-people (např. výměna žáků, specifická tematická spolupráce mezi nestátními neziskovými organizacemi).
 Spolupráce mezi občany a institucemi. To zahrnuje kooperace, které mají předpoklady
pro dlouhodobou spolupráci, (neformální) sítě mezi nestátními, obecně prospěšnými a zájmovými sdruženími za účelem výměny zkušeností, spolupráci, jejímž cílem
je potlačení negativních jevů, a přeshraniční kooperace v oblasti veřejné hromadné
dopravy.
Míra dotace

Dotační sazba činí maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů

Oprávnění žadatelé

Požadavky
na partnerství

Subjekty veřejné správy (stát, kraje, obce)
Vzdělávací instituce, univerzity a vysoké školy
Neziskové organizace
Komory a sdružení
Malé a střední podniky (pouze ve specifickém cíli Zlepšení integrace malých
a středních podniků do výzkumu a inovací)
 Evropské seskupení pro územní spolupráci
Na projektu se musí podílet minimálně jeden bavorský a jeden český partner. Princip
vedoucího partnera, tzn. vedoucí partner nese celkovou zodpovědnost za realizaci projektu.
Projektoví partneři musí splnit minimálně tři kritéria spolupráce ze čtyř definovaných:
 společná příprava projektu (nutno splnit vždy),
 společná realizace projektu (nutno splnit vždy),
 společný personál,
 společné financování.






Procesní postup podání Žádosti jsou předkládány elektronickou formou prostřednictvím elektronického
žádosti
monitorovacího systému (eMS).
Orientační termín
příjmu žádostí

Žádosti jsou projednávány na monitorovacích výborech. Jednotlivé lhůty pro podání
žádosti jsou pravidelně uváděny na stránkách programu v sekci Podávání žádosti dle
termínů zasedání monitorovacího výboru.

Další zdroje

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/Program-preshranicni-spoluprace-Ceska-republika
http://www.crr.cz/cs/eus/obdobi-2014-2020/ceska-republika-svobodny-stat-bavorsko/
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Poznámky
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Fond malých projektů
Na podporu malých projektů je v rámci programu zřízen tzv. dispoziční fond (Fond malých projektů) spravovaný euroregiony činnými v území:
EUREGIO Bayerischer Wald-Böhmerwald-Unterer Inn / Euroregion Šumava,
EUREGIO EGRENSIS / Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis.
Podpora z dispozičního fondu je poskytována ve zjednodušeném režimu. Žádost o podporu z dispozičních fondů euroregionů lze podat pro projekty s celkovými výdaji před
odečtením příjmů do 25 000 eur včetně (malé projekty). U projektů, které jsou podporovány z dispozičních fondů euroregionů, platí následující specifika:
 není aplikován princip vedoucího partnera,
 podávání žádosti probíhá na základě jednotné dvojjazyčné žádosti, výdaje na překladatelské služby související s přípravou žádosti jsou jako jediné přípravné výdaje
způsobilé,
 projekty podpořené z Dispozičního fondu musí tematicky odpovídat zaměřeni PO 4
„Udržitelné sítě a institucionální spolupráce“.
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3.2.8 Projekt Hazlovská pouť stmeluje sousedy napříč hranicemi
Téma

Setkání široké veřejnosti v rámci slavnosti

Program

Dispoziční fond Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020

Název projektu

Hazlovská pouť stmeluje sousedy napříč hranicemi

Realizátor projektu,
partneři

Obec Hazlov (ČR) a dobrovolné sdružení obcí Brücken-Allianz Bayern–Böhmen (SRN)

Rozpočet
Období realizace

Celkové náklady projektu: 11 577 eur
1. července 2016 – 31. prosince 2016

Web

www.obechazlov.cz

Projektový záměr:

Obec Hazlov je partnerskou obcí dobrovolného sdružení obcí
Brücken-Allianz Bayern-Böhmen, která podporuje cestovní ruch
a vytváří kontakty překračující hranice. Oba partneři se dohodli
na uspořádání slavnostního setkání, které by bylo impulsem pro
přeshraniční spolupráci.

Cíl:

Cílem projektu bylo připravit celodenní akci zaměřenou na
setkávání lidí z příhraničí, aby se společně poznávali, bavili a sportovali.

Realizované aktivity:

Pouť se konala 18. září 2016 a začala slavnostním otevřením parku, kde se uskutečnilo hudební vystoupení místních dětí, šermířů a byla vyhlášena soutěž o nejhezčí balkon. Odpoledne se společně soutěžilo: děti změřily síly v různých disciplínách v parku,
kde se zároveň konaly tvořivé dílny a jarmark, dospělí ve vybíjené. Za své výkony byli odměňováni drobnými cenami. Pro účastníky bylo zajištěno občertstvení. V místním kostele se odpoledne konala bohoslužba. Po celý den se přítomní mohli zapojit do
česko-německé vědomostní soutěže, která zároveň posloužila
k představení partnerů. Historie obce Hazlov byla představena
i v rámci trvalé výstavy v prostorách obecního úřadu. Odpoledne bylo na programu předvedení míchání nápojů a vystoupení
amatérské kapely.

Přínosy/výstupy:

 Setkání veřejnosti z celého příhraničí
 Podpora mezilidských vztahů
 Podpora přeshraniční spolupráce

Problémy a doporučení:

Kvůli nepřízni počasí po celý den bylo nutné řešit náhradní vnitřní prostory pro slavnost. U podobných akcí doporučujeme dopředu se dobře připravit i na „mokrou variantu“.

Slovo starostky:

„Díky této akci se setkali nejenom sousedé přes hranice, hazlovští rodáci, kteří trvale žijí mimo obec Hazlov, ale také
obyvatelé Hazlova, kteří ač bydlí v jedné obci, se dlouho nepotkali. Také turnaj ve vybíjené měl veliký úspěch, protože
to je jeden z mála sportů, který si mohou zahrát společně mladí s dříve narozenými a muži se ženami. I přes nepříznivé
počasí to byla vydařená akce a bylo vidět, že se lidé chtějí bavit.“
Lenka Dvořáková, starostka obce Hazlov
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3.2.9 Interreg V-A Svobodný stát Sasko – Česká republika
Téma

Mezinárodní spolupráce

Program

Interreg V-A Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014–2020

Stručný popis
programu

Program spolupráce podporuje regionální a místní projekty s přeshraničním významem
v česko-saském příhraničí.

Odpovědný/řídící
orgán

Řídící orgán: Saské státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství
Národní orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor evropské územní spolupráce

Národní kontaktní
místo

Společný sekretariát (v českém i německém jazyce): Sächsische Aufbaubank – Förderbank
(Saská rozvojová banka – dotační banka), Drážďany
Krajský úřad Karlovarského kraje, oddělení přeshraničních projektů
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, oddělení fondů a programů EU
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, oddělení přípravy a řízení projektů

Web programu

http://www.sn-cz2020.eu/cz/

Alokace

158 mil. eur
Rozložení:
 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik 15,8 mil.
eur
 Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů
68,7 mil. eur
 Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností
a do celoživotního učení 27,65 mil. eur
 Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů
a účinné veřejné správy 36,33 mil. eur
 Technická pomoc 9,48 mil. eur

Cíle programu

PO 1: Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik
 Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů krizového řízení
PO 2: Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů
 Investice do vodního hospodářství s cílem plnit požadavky Acquis Evropské unie v oblasti životního prostředí a řešení potřeb investic, které podle zjištění členských států
přesahují rámec těchto požadavků
 Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
 Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb,
a to i prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur
PO 3: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání
dovedností a do celoživotního učení
 Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností
a celoživotního učení vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání,
odborné přípravy a školení
PO 4: Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných
subjektů a účinné veřejné správy
 Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů
a účinné veřejné správy podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi

Typy podporovaných
aktivit

Zintenzivnění přeshraniční akceschopnosti a výkonnosti
 Koncepční protipovodňová ochrana
 Přeshraniční investice do výstroje a vybavení, zejména do speciální techniky a do společných informačních systémů a komunikačních platforem, stavební opatření vztahující se k jednotlivým projektům
 Společná cvičení, odborná příprava a školení, podpora práce s mládeží, vztahy s veřejností
Zlepšení přeshraniční ochrany vod za účelem zvýšení jejich kvality
 Přeshraniční opatření na zlepšení kvality vod a stavu vodních toků a útvarů podzemních i povrchových vod v přeshraničních povodích
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Udržení turistické atraktivity prostřednictvím udržitelného zhodnocení společného přírodního a kulturního dědictví
 Investice do zachování a ochrany, propagace a rozvoje kulturního a přírodního dědictví, uměleckých objektů a kulturních projektů
 Podpora kulturního a venkovského cestovního ruchu
 Rozvoj turisticko-kulturní infrastruktury včetně s tím související dopravní infrastruktury
 Společný vývoj koncepcí a produktů, realizace společných marketingových opatření,
propojení jednotlivých zařízení a tvorba systémů pro společný management
Prohloubení přeshraniční koordinace za účelem zachování a podpory biologické
rozmanitosti
 Společné plánování, přeshraniční management a realizace společných opatření v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, péče o krajinu, ochrany půdy a lesů včetně
biotopů, biodiverzity a sítě NATURA 2000
Rozšíření přeshraničních nabídek vzdělávání/Zlepšení zaměstnatelnosti mladých
lidí
 Podpora předškolního vzdělávání
 Podpora environmentálního vzdělávání a ekologického povědomí
 Zlepšování jazykové vybavenosti a mezikulturních kompetencí
 Podpora školních projektů a profesní kvalifikace v oblasti vzdělávání
 Podpora opatření v rámci přeshraniční odborné přípravy, dalšího vzdělávání a kvalifikace, opatření za účelem přizpůsobení se trhu práce včetně opatření pro přenos vzdělávání
 Kooperační opatření vysokých škol, vzdělávacích institucí a podniků za účelem přenosu know-how na rozhraní mezi hospodářstvím a společností, budování a rozšiřování
akademických kooperačních sítí a podpora mobility
Posílení a rozvoj přeshraniční spolupráce na podporu dalšího společného rozvoje
pohraničí
 Partnerská spolupráce ve všech oblastech společenského života (například v oblasti
bezpečnosti, v oblasti práva a veřejné správy, regionálního plánování a rozvoje, veřejné osobní dopravy, rozvoj spolupráce aktérů na trhu práce, hospodářská spolupráce)
Společný Fond malých projektů
Malé projekty s lokálním charakterem přeshraniční spolupráce až do výše dotace 15 000
eur z prostředků ERDF. Zároveň celkové výdaje (tedy včetně spolufinancování) nesmí
u malých projektů přesáhnout 30 000 eur. Projekty v rámci FMP podporují a zintenzivňují
přeshraniční informovanost, komunikaci a spolupráci mezi občany, sdruženími a institucemi ve společném programovém území a posilují identifikaci obyvatelstva se společným životním prostorem. Příslušnými kontaktními místy pro realizaci FMP jsou čtyři
česko-saské euroregiony:
Euregio Egrensis (www.euregio-egrensis.cz/)
Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří (www.euroregion-erzgebirge.de/)
Euroregion Elbe/Labe (www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/)
Euroregion Neisse – Nisa – Nysa (www.neisse-nisa-nysa.org/)
Míra dotace

Projekty spolupráce mohou být podpořeny z prostředků EFRR až do výše 85 % způsobilých výdajů.

Oprávnění žadatelé

Vhodnými žadateli jsou obecně veřejnoprávní instituce nebo neziskové organizace,
v rámci PO 3 nově také malé a střední podniky.

Požadavky
na partnerství

Projektoví partneři musí splnit minimálně tři kritéria spolupráce ze čtyř definovaných:
 společná příprava projektu (nutno splnit vždy),
 společná realizace projektu (nutno splnit vždy),
 společný personál,
 společné financování.
Poslední dvě kritéria jsou povinně volitelná. Je nutné si vybrat alespoň jedno z nich.

Procesní postup
podání žádosti

Formulář projektové žádosti se vypracovává prostřednictvím aplikace na portálu žádostí
na webu programu. Následně se předkládá fyzicky ve vyhotoveních podle programové
dokumentace. Ve formě dvou originálů a jedné kopie je odevzdána projektová žádost
a následující přílohy, které předkládá vedoucí partner, tj. Smlouva o spolupráci, Prohlášení kooperačních partnerů, Doklad identity LP a Podrobný plán realizace projektu.
Souhlas se zpracováním dat od každého partnera a další přílohy vyžadované pouze od
českých partnerů se předkládají ve formě jednoho originálu a dvou kopií.
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Orientační termín
příjmu žádostí

Žádosti jsou projednávány na monitorovacích výborech. Nejzazší lhůty pro podání žádostí pro rok 2018 jsou: 15. 1. 2018, 4. 4. 2018, 4. 6. 2018.

Další zdroje

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Sasko-%e2%80%93-CR
http://www.crr.cz/cs/eus/obdobi-2014-2020/sasko-ceska-republika/

Poznámky

Podání žádostí v následujících oblastech není aktuálně možné, příjem žádostí byl pozastaven:
PO 1 – všechna opatření.
PO 2 – investiční priorita 6c:
 investice do zachování a ochrany kulturního a přírodního dědictví, uměleckých objektů a kulturních projektů,
 opatření na podporu kulturního a přírodního cestovního ruchu,
 společný vývoj koncepcí a produktů a realizace společných marketingových opatření.
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3.2.10 Projekt Jezdíme bezpečně – společně
Téma

Rozvoj potenciálu lidských zdrojů a partnerská spolupráce v oblasti podpory osvěty na
téma doprava

Program

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl
EÚS 2014–2020

Název projektu

Jezdíme bezpečně – společně

Realizátor projektu,
partneři

Realizátor: město Aš (ČR)
Partner: město Bad Elster (SRN)

Rozpočet

5 225 500 Kč (realizátor), 200 000 Kč (partner)

Období realizace

2009–2010

Web

http://www.muas.cz/jezdime-bezpecne-spolecne/d-230796/p1=19879

Projektový záměr:

Projekt se soustředil na upevnění spolupráce mezi projektovými partnery, a to prostřednictvím zapojení základních škol z Aše, Bad Elsteru a přilehlého okolí. S ohledem
na dopravní propojení obou měst bylo vhodné posílit
bezpečnost cyklistické dopravy.

Cíl:

Cílem projektu bylo posílit osvětu v oblasti dopravní bezpečnosti pro cyklisty.

Realizované aktivity:

Hlavní aktivitou byla spolupráce projektových partnerů
v oblasti dopravní bezpečnosti pro cyklisty. Došlo k vybudování výukového areálu – dopravně vzdělávacího hřiště,
vytvoření dvojjazyčných vzdělávacích materiálů, nákupu
vzdělávacích pomůcek včetně vybudování zázemí pro
jízdní kola. Během školního roku absolvovali žáci 3. a 4.
ročníků speciální dopravní výuku. Města společně zajistila propagaci celého projektu. Do dnešního dne je areál
stále využíván a jednou ročně probíhá akce Poldíkův den,
na níž žáci základních škol prověřují nabyté dovednosti
o bezpečnosti cyklistické dopravy, které získali během
školního roku.

Přínosy/výstupy:

 Podpora v oblasti bezpečnosti v dopravě
 Posílení spolupráce obou zapojených měst
 Oživení města Aš (rozšíření nabídky na efektivní tráve-

ní volného času)

 Impuls pro další projektové záměry

Problémy a doporučení:

Projekt byl realizován bez problémů. Zásadní je stálá spolupráce a častý dialog v průběhu celého projektu.
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3.3 Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce
3.3.1 Interreg CENTRAL EUROPE 2020
Téma

Nadnárodní spolupráce

Program

Interreg CENTRAL EUROPE

Stručný popis
programu

Program spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE se zaměřuje na posílení nadnárodní
spolupráce ve středoevropských zemích, kde má tato spolupráce vést ke zkvalitnění
podmínek pro život a práci v našich městech a regionech, zlepšit a posílit kapacity pro
rozvoj regionů v oblasti inovací, pro snížení emisí oxidu uhličitého, ochranu přírodních
a kulturních zdrojů či dopravu a mobility, zejména prostřednictvím inteligentních řešení
reagujících na sdílené regionální výzvy. Program zahrnuje 9 zemí: Rakousko, Českou republiku, Německo, Maďarsko, Itálii, Polsko, Slovenskou republiku, Slovinsko a Chorvatsko.
Program dále podporuje klíčové oblasti, jako jsou zaměstnanost, výzkum a vývoj, klimatické změny, energetická udržitelnost a vzdělávání.

Odpovědný/řídící orgán

Město Vídeň, Odbor magistrátu pro evropské záležitosti, ve spolupráci s tzv. společným
sekretariátem (Joint Secretariat)

Národní kontaktní
místo

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor evropské územní spolupráce

Web programu

www.interreg-central.eu

Alokace

246,5 mil. eur ERDF celkem pro program; z toho 231,8 mil. eur ERDF na projekty
Alokace podle prioritních os:
 Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost střední Evropy 69,0
mil. eur ERDF
 Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve střední Evropě 44,4 mil. eur ERDF
 Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve střední Evropě 88,8 mil. eur ERDF
 Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve střední Evropě 29,6 mil.
eur ERDF

Cíle programu

PO 1: Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost střední
Evropy
 SC 1.1: Zlepšit udržitelné vazby mezi aktéry inovačních systémů pro posílení regionální
inovační kapacity ve střední Evropě
 SC 1.2: Zlepšit dovednosti a podnikatelské kompetence pro posílení hospodářské
a sociální inovace ve středoevropských regionech
PO 2: Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve střední Evropě
 SC 2.1: Vytvářet a realizovat řešení zaměřená na zvýšení energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejné infrastruktuře
 SC 2.2: Zlepšit územně založené strategie nízkouhlíkového energetického plánování
a politiky přispívající ke zmírňování klimatických změn
 SC 2.3: Zvýšit kapacity pro plánování mobility ve funkčních městských oblastech s cílem snížit emise CO2
PO 3: Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve
střední Evropě
 SC 3.1: Rozvíjet kapacity pro integrované řízení ochrany životního prostředí s cílem
zajistit ochranu a udržitelné využívání přírodního dědictví a zdrojů
 SC 3.2: Rozvíjet kapacity pro udržitelné využívání kulturního dědictví a zdrojů
 SC 3.3: Zlepšit řízení životního prostředí funkčních městských oblastí s cílem vytvořit
z nich místa, kde se bude lépe žít
PO 4: Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve střední Evropě
 SC 4.1: Zlepšit plánování a koordinaci systémů regionální osobní dopravy s cílem zajistit lepší napojení na vnitrostátní a evropské dopravní sítě
 SC 4.2: Zlepšit koordinaci mezi subjekty působícími v oblasti nákladní dopravy s cílem
zvýšit využití ekologických multimodálních dopravních řešení
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Typy podporovaných
aktivit

Podporovány jsou především aktivity neinvestičního typu. V rámci 3. výzvy je část specifických cílů programu tematicky zeštíhlena a část zůstává nadále plně otevřena:
PO 1 – tematické zaměření:
 SC 1.1:
Zavedení strategií pro inteligentní specializaci (RIS3) formou „bottom-up“ v průmyslových odvětvích, která jsou technologicky prioritními oblastmi ve střední Evropě:1
- Přístupy „triple/quadruple helix” pro posílení účasti subjektů veřejného sektoru a občanské společnosti (zejména klíčových aktérů RIS3)
- Inovační postupy, jako jsou přístupy otevřené inovace a spoluvytváření zahrnující
např. kreativní sektor (je třeba se vyhnout překrytí se SC 3.2 zaměřeným na kulturní
a tvůrčí průmysl)
- Opatření k přiblížení inovací k trhu, jako jsou mechanismy financování pro uvedení
na trh a využití inovací
SC
1.2:

Sociální inovace a integrace znevýhodněných skupin a regionů:
- Sociální inovace formou „bottom-up“, která vytváří a posiluje podpůrnou infrastrukturu, služby a systémy (např. mentoring, iniciativy ve společenství, služby obecného
zájmu)
- Integrace imigrantů a dalších znevýhodněných skupin do společnosti a na trh práce
- Inovace v sociální politice (např. řešení problémů souvisejících s politikou, politika
zlepšení a koordinace)
- Rozvoj podnikatelských kompetencí pro sociální podnikání (včetně podnikání migrantů) a podnikání zaměřené na vytváření pozitivních sociálních efektů
PO 2 – tematické zaměření:
 SC 2.1:
Využití energeticky úsporných řešení a obnovitelných zdrojů energie ve veřejné infrastruktuře jiné než u veřejných budov a pouličního osvětlení:
- Dopravní infrastruktura včetně železnic, silnic, vodních cest, terminálů apod. (je třeba se vyhnout překrytí s PO 4)
- Vodní infrastruktura včetně distribuce a provozování dodávek vody
- Infrastruktura odpadních vod včetně sběru a úpravy (stokové sítě)
- ICT infrastruktura včetně systémů pro ukládání a distribuci dat
Finanční aspekty energeticky účinné renovace, např. s ohledem na investiční a provozní náklady nebo finanční úspory během provozní fáze (výlučně v souvislosti
s výše uvedenými typy veřejné infrastruktury)
Integrace obnovitelných zdrojů energie (výlučně související s výše uvedenými typy veřejné infrastruktury)
SC
2.2:

Bez tematického zaměření, lze řešit všechna témata programu Interreg CENTRAL
EUROPE – verze 2.0.
 SC 2.3:
Zůstává uzavřen, protože témata jsou již dostatečně pokryta stávajícími projekty.
V tomto konkrétním specifickém cíli nelze podat žádné projekty.
PO 3 – tematické zaměření:
 SC 3.1 a 3.3:
Bez tematického zaměření, lze řešit všechna témata programu Interreg CENTRAL
EUROPE – verze 2.0.
 SC 3.2:
Kulturní a kreativní průmysl (KKP) včetně:
- podnikání v rámci KKP,
- politiky KKP,
- meziodvětvová spolupráce a propojení KKP s jinými odvětvími nebo inovačními
technologiemi.
PO 4 – tematické zaměření:
 SC 4.1 a 4.2:
Bez tematického zaměření, lze řešit všechna témata programu Interreg CENTRAL
EUROPE – verze 2.0.

Energie a životní prostředí, Veřejné zdraví, medicína a vědy o živé přírodě, Agro- a bioekonomika, Pokročilé materiály a nanotechnologie, Doprava a mobilita, Pokročilé výrobní systémy, ICT a elektronika – http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/81824/
S3-CE_160926_report.pdf/491bbef6-7610-4960-a74c-b58a57a0c9f4. Bude podporován přesah projektů mezi různými sektory –
např. cirkulární ekonomika.

1
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Míra dotace

Pro příjemce z České republiky se uplatňuje spolufinancování z ERDF do výše 85 % způsobilých nákladů.

Oprávnění žadatelé

Obecně veřejné a soukromé subjekty, které mohou přispět k naplnění jednotlivých specifických cílů programu, např. místní, regionální a národní orgány veřejné správy, regionální rozvojové agentury, regionální inovační agentury, nevládní organizace, finanční
instituce, vzdělávací instituce, univerzity a výzkumné ústavy a další.
V rámci 3. výzvy patří mezi oprávněné žadatele národní, regionální a místní veřejné
orgány, soukromé instituce a mezinárodní instituce, a to podle pravidel uvedených
v Příručce pro žadatele (Application Manual 3rd call).

Požadavky
na partnerství

Nezbytnou podmínkou realizace projektu je uzavření partnerství alespoň mezi třemi partnery, alespoň ze tří zemí, z nichž alespoň dva sídlí v regionech spadajících do
programového území střední Evropy. Jeden z partnerů přebírá roli vedoucího partnera
a s ní i odpovědnost za realizaci projektu po organizační a finanční stránce.

Návrhy projektů musí být předloženy v anglickém jazyce a pouze prostřednictvím weboProcesní postup podání
vého elektronického monitorovacího systému (eMS) dostupného na https://ems.interžádosti
reg-central.eu.
Orientační termín
příjmu žádostí

3. výzva pro předkládání projektových žádostí se uzavírá 25. ledna 2018 v 18:00 SEČ.

Další zdroje

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace
http://www.crr.cz/cs/eus/obdobi-2014-2020/interreg-central-europe/

Poznámky

Zájemcům o program je umožněno zapojit se do tzv. CENTRAL Community a také PROJECT IDEAS Database. S pomocí těchto databází lze vyhledávat kontakty na uchazeče,
prezentovat vlastní projektové záměry včetně uvedení očekávaného cíle s již získanými
partnery anebo takto „oslovit“ další vhodné projektové partnery. Využít je mohou potenciální vedoucí a projektoví partneři, ale i tvůrci projektové myšlenky.

64

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce

Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

3.3.2 Projekt Forget Heritage
Téma

Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve střední Evropě:
rozvíjet kapacity pro udržitelné využívání kulturního dědictví a zdrojů

Program

Interreg CENTRAL EUROPE

Název projektu

Forget Heritage

Realizátor projektu,
partneři

Hlavní partner projektu: Janov (IT)
Projektoví partneři: Institut ekonomického výzkumu – Lublaň (SLO), Regionální rozvojová
agentura – Lublaň (SLO), Norimberk (SRN), Bydhošť (PL), Kulturní inovační a kompetenční
asociace (HU), Rijeka (HR), Region Lombardie (IT), Varšava (PL), statutární město Ústí nad
Labem (ČR)

Rozpočet

Celkové náklady projektu 2 470 570,45 eur
Rozpočet pro Ústí nad Labem 161 515 eur

Období realizace

1. červen 2016 – 1. květen 2019

Web

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/Forget-heritage.html
http://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/o-meste/projekty-vize/projekty-podporene-eu/projekt-forget-heritage.html

Projektový záměr:

Pro většinu měst je charakteristická přítomnost nevyužívaných historických budov, které určovaly historii místní
komunity. Ve stavu zanedbávání a zapomínání mají tato
místa negativní dopad na okolní prostředí. Jejich potenciál „kulturního dědictví“ často nebývá zhodnocen kvůli
nedostatku finančních prostředků (investic) a nedostatku
koordinace. Projekt má přinést odpověď na otázku: Jak
zlepšit kapacity veřejného a soukromého sektoru pro
udržení kulturního dědictví a zdrojů ve střední Evropě?
Záměrem projektu je tedy společně najít inovativní a udržitelné řešení pro ochranu a zhodnocení kulturního dědictví střední Evropy a zvýšení jeho ekonomické hodnoty.

Cíle:

Cílem projektu je zajistit rovnováhu mezi ochranou kulturního dědictví a udržitelným dlouhodobým sociálně-ekonomickým rozvojem regionů a tím posílit atraktivitu a konkurenceschopnost kulturního dědictví. Dále
určit inovativní, reprodukovatelné a udržitelné modely
řízení spolupráce veřejného a soukromého sektoru v péči
o historické památky a jejich zhodnocování skrze zřizování kulturních a tvůrčích společností. V neposlední řadě
také připravit a poskytnout pro ostatní města doporučení
(strategii), jak zvýšit skrytý potenciál kulturního dědictví,
jež pozitivně ovlivní kvalitu života občanů a také kulturní
a tvůrčí odvětví.
Nadnárodní spolupráce v rámci tohoto projektu spočívá
především v přípravě a následné implementaci strategie
zaměřené na zhodnocování kulturního dědictví a maximálního využití potenciálu kulturních odvětví k vytváření
ekonomických příležitostí a zaměstnanosti na regionální
úrovni.
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Realizované aktivity:

Projekt řeší specifickou oblast Předlic s cílem zrevitalizovat tuto městskou čtvrť prostřednictvím kreativních
a inovativních metod. Jako pilotní projekt bylo navrženo Muzeum (stálá expozice) Jaroslava Foglara v prostorách
základní školy Předlice. Projektem chce město oživit památku Jaroslava Foglara a Rychlých šípů.
Projekt se nyní nachází zhruba v polovině realizace. Prozatím se odehrálo několik setkání (kick off meeting, opening conference, study visit (conference on best practices), konference Forget Heritage). Jako podklad pro další
aktivity projektu byly zpracovány potřebné dokumenty (např. analýza dobré praxe, analýza stávajících vzdělávacích modelů týkajících se kulturní a památkové péče, analýza potřeb občanů, plán zapojení místních stakeholderů, pokyny pro zapojení občanů do valorizace historických míst). V současné době je zpracováván stěžejní
dokument projektu, tzv. Management Manual.

Přínosy/výstupy:

 Strategie zaměřené na zhodnocování kulturního dědictví a maximálního využití potenciálu kulturních odvětví

k vytváření ekonomických příležitostí a zaměstnanosti na regionální úrovni.

 Manažerský přístup propojující veřejnou správu, soukromou sféru a další aktéry (public-private collaboration),

včetně následného využívání tohoto modelu.

 Muzeum (stálá expozice) Jaroslava Foglara v prostorách základní školy Předlice.
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3.3.3 Interreg DANUBE
Téma

Nadnárodní spolupráce

Program

Interreg DANUBE (Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE)

Stručný popis
programu

Program podporuje hospodářskou, sociální a územní soudržnost v dunajském regionu.
Program zahrnuje 9 zemí EU a 5 nečlenských zemí: Rakousko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvatsko, Českou republiku, Německo, Maďarsko, Moldavsko, Černou Horu, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajinu.

Odpovědný/řídící orgán Ministerstvo národního hospodářství, Maďarsko
Národní koordinátor
a národní kontaktní
místo

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor evropské územní spolupráce, oddělení mezinárodních územních vazeb

Web programu

www.interreg-danube.eu

Alokace

Celkový rozpočet 274,4 mil. eur, z toho podpora EU 231,9 mil. eur ERDF+IPA+ENI
Distribuce alokace podle prioritních os:
 Inovativně a sociálně zodpovědný Dunajský region 62 mil. eur ERDF+IPA
 Environmentálně a kulturně zodpovědný Dunajský region 70,7 mil. eur ERDF+IPA
 Lépe propojený Dunajský region 46,4 mil. eur ERDF+IPA
 Dobře řízený Dunajský region 28,7 mil. eur ERDF+IPA

Cíle programu

Typy podporovaných
aktivit
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PO 1: Inovativně a sociálně zodpovědný Dunajský region
 Zlepšení rámcových podmínek a vyvážený přístup ke znalostem
 Zvyšování kvalifikace pro podnikání a sociální inovace
PO 2: Environmentálně a kulturně zodpovědný Dunajský region
 Posílení nadnárodního vodního managementu a prevence povodňových rizik
 Udržitelné využívání přírodního a kulturního dědictví a přírodních zdrojů
 Obnovování a hospodaření s ekonomickými koridory
 Zlepšení připravenosti k řízení rizik a katastrof
PO 3: Lépe propojený Dunajský region
 Rozvoj bezpečných dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí a vyvážená
dostupnost městských a venkovských oblastí
 Zlepšení energetické bezpečnosti a energetické účinnosti
PO 4: Dobře řízený Dunajský region
 Zvyšování institucionální kapacity k řešení zásadních společenských výzev
 Řízení podunajské makrostrategie (EUSDR)
V současné době není otevřena žádná výzva, výčet podporovaných aktivit je tedy obecného charakteru.
Je třeba sledovat konkrétní podmínky nadcházející 3. výzvy a podporované aktivity otevřených prioritních os a jejich specifických cílů.
PO 1:
 Přispění k rozvoji výzkumné infrastruktury
 Předávání znalostí a budování kapacit orgánů a subjektů
 Podporovat společné plánování a management výzkumné infrastruktury s nadnárodním rozsahem
 Podporovat lepší koordinaci klastrových politik a společný rozvoj „smart specialization“
 Podpora spolupráce v oblasti výzkumu a inovačních aktivit
 Podpora lepšího přístupu k finančním prostředkům na inovace a podpora inovativních
start-upů
 Vytváření nových a zlepšení stávajících nadnárodních vzdělávacích a školících sítí ve
vyšším vzdělání
 Posílení kapacity v oblasti služeb a nástrojů souvisejících s inovacemi
 Zlepšení schopností zaměstnanců a zaměstnavatelů pro lepší adaptaci na technologické změny a požadavky trhu
 Motivace mladých k zapojení do vědy a inovačního procesu
 Rozvoj tzv. sociální inovace – inovační vzdělávací systém v oblasti sociálních služeb
(migrace, zdraví, stárnutí…)
Zlepšení
kompetencí pro inovační podnikání, zlepšení inovační kultury

PO 2:
 Předcházení zhoršení stavu podzemních vod a koncentrace znečištění, management
podzemní vody
 Řešení významných vlivů zjištěných v povodí Dunaje (např. znečištění vody)
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 Budování povědomí o společných aktivitách a usnadnění výměny osvědčených postupů
Plánování
a pilotní opatření k harmonizaci protipovodňové ochrany a obnovy říčních

systémů
 Sledování a management říčních usazenin a morfologických změn vyvolaných dopravou podél říčního systému
 Rozvoj společných strategií a akčních plánů k prevenci rizik
 Budování společné znalostní základny, datové kapacity a mechanismů pro výměnu
informací
 Tvorba možných scénářů, nástin očekávaných důsledků klimatických změn
 Rozvoj postupů rychlé reakce – společné nástroje, výkon ve veřejných institucích
PO 3:
 Přispění k rozvoji integrované dopravní struktury a dalších společných koordinačních
opatření v regionu
 Integrace systémů veřejné dopravy, veřejných služeb, podpora inteligentních dopravních systémů výměnou zkušeností
 Společné plánování a rozvoj městských, meziměstských a přeshraničních cyklistických
tras v regionu Podunají – multimodální turismus
Dostupnost
periferních (zemědělských) oblastí

Podpora
praktických
řešení k dalšímu rozvoji vodních cest a jejich údržba

 Nadnárodní integrace různých energetických sítí a hledání příležitostí pro rozvoj společné energetické infrastruktury
 Komplexní územní plánování, vhodné rozmístění výroby energie a přenosové kapacity
 Koordinace rozvojových koncepcí v oblasti energetické účinnosti, obnovitelných energetických koncepcí, integrace trhů a zabezpečení dodávek energie
PO 4:
 Podpora výměny a transferu know-how a osvědčených postupů v oblasti politiky trhu
práce
 Podpora kapacity a rámcových podmínek pro programy vzdělávání a odborné přípravy
 Podpora společného rozvoje a zlepšení politiky a inovativního vzdělávání, které řeší
demografické změny a migrační problémy
 Podpora výměny a transfer know-how a osvědčených postupů v oblasti politiky
sociálního začleňování
Posílení
spolupráce mezi městy a partnerství město/venkov

Zlepšení
společné politiky a implementované zapojení občanské společnosti do pro
cesu plánování
Míra dotace

Pro příjemce z České republiky se uplatňuje spolufinancování z ERDF až do výše 85 %
způsobilých nákladů.

Oprávnění žadatelé

Obecně mohou být příjemci místní, regionální, národní veřejné subjekty / subjekty veřejného práva, mezinárodní organizace a soukromé subjekty (včetně soukromých podniků
ze zemí EU z programové oblasti) s právní subjektivitou. Dle tematického okruhu se mj.
jedná o místní, regionální a národní veřejné orgány a organizace založené a řízené veřejnými orgány, poskytovateli sociálních služeb, nevládními organizacemi, výzkumnými
a vývojovými institucemi, univerzitami, výzkumná zařízení, vysoké školy, instituce vzdělávání/odborné přípravy.

Požadavky
na partnerství

Princip vedoucího partnera. Každý projekt musí mít nejméně tři partnery ze tří různých
zemí programové oblasti. Počet partnerů se může mezi projekty značně lišit v závislosti
na charakteru projektu.

Žádosti se předkládají prostřednictvím webového elektronického monitorovacího systéProcesní postup podání
mu (eMS) dostupného na https://ems.interreg-central.eu. Další požadavky jsou specifikožádosti
vány dle podmínek jednotlivých výzev.
Orientační termín
příjmu žádostí

Výzvy 1. a 2. jsou již uzavřené, 3. a zároveň poslední výzva se očekává na přelomu
2018/2019

Další zdroje

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace-Danube
http://www.crr.cz/cs/eus/obdobi-2014-2020/interreg-danube/
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3.3.4 Projekt CHESTNUT
Téma

Rozvoj systémů ekologické a bezpečné dopravy v městských oblastech

Program

Interreg DANUBE

Název projektu

CHESTNUT (Comprehensive Elaboration of Strategic Plans for Sustainable Urban Transport)

Realizátor projektu,
partneři

Vedoucí partner: město Velenje (SLO)
Partneři:
Regionální rozvojové centrum Koper (SLO)
Vysoká škola technická ve Vídni, Ústav dopravy, Výzkumné centrum dopravního plánování a dopravního inženýrství (AUT)
Město Weiz – oddělení mobility a energetiky (AUT)
Městská část Praha 9 (ČR)
město Budapešť, okrsek 14 – Zuglò (HU)
město Dubrovník – Rozvojová agentura města Dubrovník (HR)
Zadarská krajská rozvojová agentura – oddělení realizace projektů EU (HR)
Pannonian Business Network Association (HU)
město Odorheiu Secuiesc (RU)
Centrum regionální rozvojové agentury (RU)
Dimitrovgrad (BiH)
LIR Evolution (HU)
Okresní úřad Vas (SLO)
Sdružení obcí a měst Slovinska (SLO)

Rozpočet

Celkové náklady projektu: 2 004 272,18 eur
Rozpočet pro MČ Praha 9: 144 069,90 eur

Období realizace

1. 1. 2017 – 30. 6. 2019

Web

https://www.praha9.cz/urad-a-samosprava/projekty-eu/chestnut/popis-projektu-chestnut
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/chestnut
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/chestnut/gallery?project_gallery=The+Chestnut+project+partners%27+meeting+in+Prague

Projektový záměr:

Hlavním projektovým záměrem je dopad přetížené městské dopravy na bezpečnost a životní prostředí.

Cíle:

Projekt CHESTNUT cílí na rozvoj kvalitnějšího a bezpečnějšího dopravního systému šetrného k životnímu prostředí ve funkčních městských oblastech. Bude vytvořena metodologie plánování rozvoje udržitelné dopravy
a ve vybraných městech dojde k implementaci pilotních
opatření. Prostřednictvím výměny zkušeností a společných vzdělávacích akcí zástupců samospráv bude podpořen rozvoj partnerských měst.

Realizované aktivity:

 Partnerská setkání a společná školení
 Vytvoření společné metodiky pro zobrazení scénářů

mobility

 Vypracování plánů udržitelné městské mobility (pod-

pora nové tvorby politik se zvláštním zaměřením na
lidi)
 12 společných pilotních akcí zahrnujících podskupiny
projektových partnerů (v případě Městské části Praha 9 půjde o systém bike-sharing)
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Přínosy/výstupy:

Očekávaná změna, kterou CHESTNUT zamýšlí přinést, se týká jak posílení kapacity regionálních/místních orgánů
v udržitelném plánování intermodální mobility na superkomunální úrovni, tak podpory modelů městské mobility, které jsou méně závislé na automobilech. V rámci projektu by měla být pro Městskou část Praha 9 zřízena
městská kola a stojany na bike-sharing. Výstupem bude taktéž mezinárodní partnerství měst zaměřené na výměnu zkušeností v oblasti ekologické a bezpečné udržitelné dopravy.
Prezentace projektu byla zpracována na základě veřejně dostupných informací z webových stránek projektu:
https://www.praha9.cz/urad-a-samosprava/projekty-eu/chestnut/popis-projektu-chestnut
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/chestnut
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3.3.5 Interreg EUROPE
Téma

Meziregionální spolupráce

Program

Interreg EUROPE

Stručný popis
programu

Program pomáhá regionálním a místním samosprávám v celé Evropě rozvíjet a realizovat lepší politiku. Programové území je tvořeno územím všech členských států
EU a dále je přidruženo Švýcarsko a Norsko. Program přispívá k inteligentnímu, udržitelnému a všezahrnujícímu růstu v Evropě prostřednictvím podpory sdílení znalostí a přenosu dobré praxe mezi relevantními regionálními subjekty, a tím přispívá
ke zlepšení regionální/kohezní politiky.
Hlavním cílem je podpořit místní a regionální samosprávy, aby dosahovaly vyšší efektivnosti při plánování a realizaci politik ve prospěch občanů.

Odpovědný/řídící orgán Regionální rada regionu Nord Pas-de Calais se sídlem v Lille
Národní kontaktní
místo

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor evropské územní spolupráce, oddělení mezinárodních územních vazeb

Web programu

https://www.interregeurope.eu/

Alokace

359 mil. eur
Rozložení:
 Technická asistence 21,6 mil. eur
 Rozpočet na projekty 322,1 mil. eur
 Rozpočet na platformy 15,3 mil. eur

Cíle programu

Typy podporovaných
aktivit
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Základním cílem programu je přispět ke zlepšení implementace programů realizovaných v rámci cíle investice pro růst a zaměstnanost (Cíl 1), případně v rámci cíle evropská
územní spolupráce (Cíl 2).
PO 1: Výzkum, technologický rozvoj a inovace
 Posilování infrastruktury a kapacit v oblasti výzkumu a inovací – zlepšení finančních
nástrojů na podporu inovací
 Dosahování inovací prostřednictvím regionálních inovačních řetězců ve zvolené
oblasti „inteligentní specializace“ – zvýšení komercializace výsledků výzkumu a vývoje
PO 2: Konkurenceschopnost malých a středních podniků
 Regionům umožňuje zlepšení politik uplatňovaných za účelem podpory malých
a středních podniků ve všech fázích jejich „životního cyklu“ tak, aby se tyto podniky
mohly rozvíjet, dosahovat růstu a podílet se na inovacích – vytváření a posílení podnikatelského ducha, reakce na překážky růstu podnikání
PO 3: Nízkouhlíkové hospodářství
 Vypracování regionálních nízkouhlíkových strategií
PO 4: Životní prostředí a účinné využívání zdrojů
 Snížení energetické náročnosti veřejných budov
 Podpora alternativního chování mobility
 Ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví – zlepšení správy regionálních přírodních parků
 Přechod k ekonomice účinně využívající zdroje, podpora zeleného růstu a ekologických
inovací – zvyšování míry recyklace mezi malými a středními podniky
Přechod
na cirkulární ekonomiku

1. Platformy (Policy Learning Platforms):
Platformy slouží jako „zdrojové středisko poznatků“ podporující průběžné osvojování celoevropských regionálních politik ve vybraných tematických oblastech především
s ohledem na implementaci cílů programu Investice pro růst a zaměstnanost a případně
programu evropské územní spolupráce. Cíle platformy jsou následující:
 Přispět k celoevropskému budování kapacit budováním podpůrných kontaktních sítí
a sítí pro výměnu zkušeností mezi příslušnými aktéry zapojenými do programu Investice pro růst a zaměstnanost a programu evropské územní spolupráce.
 Využít výsledky projektů meziregionální spolupráce a zpřístupnit je širší skupině aktérů zapojených do regionálních politik v celé Evropě.
Platforma nabízí činnosti a služby pro celou komunitu regionálních aktérů a zúčastněných stran, zejména těch, kteří jsou v celé Evropě zapojeni do programu Investice pro růst
a zaměstnanost a programu evropské územní spolupráce.
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2. Meziregionální projekty:
Hlavní aktivitou programu jsou i nadále meziregionální projekty zaměřené na výměnu
dobré praxe a přenos (využití) této praxe do ostatních operačních programů, zvláště do
programů Cíle 1. Jedná se o podobné projekty, které se již realizovaly v rámci programu
Interreg IVC. Cílem těchto projektů je zlepšit implementaci politik zúčastněných regionů
podpořením výměny zkušeností a sdílení praktických postupů mezi jednotlivými aktéry
regionální důležitosti se specifickým cílem připravit zapracování získaných zkušeností
a poznatků do regionálních politik a opatření. Prostřednictvím těchto projektů hodlá
Interreg EUROPE zlepšit především realizaci programů Investice pro růst a zaměstnanost zúčastněných regionů a případně realizaci programů evropské územní spolupráce.
Uvedená spolupráce může vést i k lepší implementaci dalších regionálních programů
a politik zaměřených na vybranou tematickou oblast.
Míra dotace

Projekty jsou financovány z ERDF do výše 85 % způsobilých výdajů pro veřejné a veřejnoprávní subjekty a 75 % pro soukromé neziskové příjemce.

Oprávnění žadatelé

 Národní, regionální nebo místní orgány veřejné správy (obce, města, kraje, ministerstva)
 Veřejnoprávní instituce (organizace podporující obchod a podnikání splňující definici
veřejnoprávního subjektu – např. regionální rozvojové agentury, energetické agentury, agentury pro životní prostředí, dopravní podniky, veřejné výzkumné a vzdělávací
instituce, univerzity apod.)
 Soukromé neziskové subjekty

Požadavky
na partnerství

Projekt musí zahrnovat partnery nejméně ze tří zemí, z nichž alespoň dva musí být z členských států EU.
Projektovými partnery, kteří mohou čerpat finance z programu, jsou veřejné a veřejnoprávní subjekty napříč všemi státy EU. Švýcarsko a Norsko jsou financovány odlišně, stejně jako soukromé neziskové subjekty. Soukromé subjekty se mohou projektů účastnit
s podílem 25:75, tedy čerpat 75 % ERDF.
Požadavky se mohou lišit dle jednotlivých výzev a „otevřených“ specifických cílů.
Poznámka: Soukromý neziskový subjekt nemůže být vedoucím partnerem.

Procesní postup podání Žádosti jsou podávány elektronicky prostřednictvím online systému Interreg Europe
žádosti
(iOLF).
Orientační termín
příjmu žádostí

Dosud byly vyhlášeny tři výzvy, dvě z nich jsou ukončené a na vyhodnocení třetí se čeká.
Monitorovací výbor prezentuje výsledky 3. výzvy a informace, zda bude vyhlášena výzva
č. 4, v březnu 2018 v Sofii (Bulharsko).

Další zdroje

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-INTERREG-EUROPE
http://www.crr.cz/cs/eus/obdobi-2014-2020/interreg-europe/
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3.3.6 Projekt SUGAR
Téma

Nákladní doprava ve městech

Program

Interreg IV C

Název projektu

SUGAR (Sustainable Urban Goods Logistic Achieved by Regional and Local Policies)

Realizátor projektu,
partneři

Hlavní partner: Region Emilia-Romagna (IT)
Partneři:
Institut pro dopravu a logistiku Boloňa (IT)
Dopravní podnik města Londýn (GB)
Národní výzkumný institut dopravy a bezpečnosti – Arcueil (FRA)
Město Paříž – ředitelství silnic a dopravy (FRA)
Městská rada Barcelona (ESP)
Propagace provozních spojení s integrovanými službami – Brusel (BE)
Výkonný sekretariát iniciativy Střední Evropa, Terst (IT)
Městská rada Palma de Mallorca (ESP)
Region Kréta (GR)
Město Athény (GR)
Město Poznaň (PL)
Institut logistiky a skladování zboží Poznaň (PL)
Město Vratsa (BU)
Město Celje (SLO)
Statutární město Ústí nad Labem (ČR)
České dráhy, a. s., Praha (ČR)

Rozpočet

Celkový rozpočet – 3 641 565 eur
Ústí nad Labem – 229 990 eur (dotace 193 791,50 eur)

Období realizace

Leden 2009 – únor 2012

Web

http://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/podnikatel-investor/projekty-podporene-eu/sugar-logistika-udrzitelne-mestske-prepravy-zbozi-prostrednictvim-regionalni-mistni-politiky.html

Projektový záměr:

Statutární město Ústí nad Labem se nachází na významné křižovatce silniční, železniční a lodní dopravy. Zejména vlivem nestálé splavnosti řeky Labe v něm dlouhodobě převažoval význam silniční a železniční dopravy
na úkor dopravy lodní. Městská nákladní doprava se tak
stala významným problémem v urbánním prostoru a výzvou městského plánování. Ústí nad Labem dosud nemělo ucelenou politiku zaměřenou na nákladní dopravu ve
městě, a proto uvítalo možnost zapojit se do mezinárodního projektu zaměřeného na sdílení zkušeností v oblasti
městské logistiky.

Cíle:

Cílem projektu byl zejména přenos dobré praxe v oblasti
městské přepravy zboží a město Ústí nad Labem mělo zájem učit se od měst majících zkušenosti v oblasti městské
logistiky a následně využít získaných praktických poznatků jak v oblasti technického řešení, tak v oblasti politického rozhodování. Konkrétní zkušenosti a výstupy se pak
lépe mohou promítnout do nových rozvojových dokumentů města. Cílem statutárního města Ústí nad Labem
tak byla definice aktuálního stavu, potřeb a budoucích
záměrů v této oblasti.
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Realizované aktivity:

 Komunikační a koordinační aktivity – mj. zajištění administrace projektu, komunikace s hlavním partnerem

a dalšími aktéry, vedení pracovní skupiny na úrovni města, zajištění publicity projektu

 Sdílení zkušeností s městy, kde je problematika městské logistiky (pohybu zboží a zásob po městě) více akcen-

tována a kde už byla realizována některá opatření

 Tvorba klíčových materiálů
 Zpracování výzkumu zaměřeného na pohyb zboží ve městě k získání dostatečné znalosti území a dílčích toků

a procesů, které ve městě Ústí nad Labem probíhají

 Pracovní workshop pro zástupce veřejné i soukromé sféry zaměřený na problematiku městské logistiky i na

oblast místního rozvoje

Přínosy/výstupy:

Projekt umožnil čerpat praktické zkušenosti od předních evropských měst a řešit téma, které bylo do určité míry
upozaděné v městském plánování.
Kromě získaných zkušeností byly hlavními výstupy zpracované dokumenty, a to zejména SWOT analýza města ve
vztahu k městské logistice, materiál Vize a strategie městské logistiky, která byla předstupněm tvorby místního
akčního plánu, jehož prostřednictvím mělo město politiku městské logistiky v budoucnu implementovat. Pro tyto
dílčí materiály byly velmi užitečné výsledky a závěry zpracovaného dopravního výzkumu v oblasti zásobování ve
městě.
Za velmi přínosné lze rozhodně považovat otevření diskuze s místními podnikateli.
Ve vazbě na tento projekt zpracoval odbor dopravy Magistrátu města Ústí nad Labem dokument Řešení zásobování centra města Ústí nad Labem – doplnění místní úpravy, v jehož rámci definoval návrhy konkrétních opatření
v Masarykově ulici.

Problémy a doporučení:

Zpočátku se jako problém jevilo zpoždění čerpání finančních prostředků vzhledem k posunuté aktivitě v rámci
projektu (oficiální počátek projektu v lednu 2009 se neshoduje s faktickým započetím prací). S žádnými dalšími
problémy ohrožujícími úspěšnou realizaci projektu se řešitelé nepotýkali.
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3.3.7 Projekt DEMO-EC: Development of Sustainable Mobility Management in European
Cities
Téma

Udržitelná městská mobilita

Program

Interreg EUROPE

Název projektu

DEMO-EC: Development of Sustainable Mobility Management in European Cities

Realizátor projektu,
partneři

Hlavní partner: Aufbauwerk Region Leipzig, GmbH (SRN)
Partneři:
Statutární město Liberec (ČR)
město Lipsko (SRN)
město Janov (IT)
město Malinówek (PL)
Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (SPA)
Development Agency Sinergija (SLO)

Rozpočet

Celkové náklady projektu: 1 576 280 eur, město Liberec: cca 199 330 eur.

Období realizace

1. ledna 2017 – 31. prosince 2021

Web

https://www.interregeurope.eu/demo-ec/

Projektový záměr:

Hlavním tématem projektu je snižování emisí z individuální automobilové dopravy v evropských městech. Toho lze docílit několika
způsoby, a to především optimalizací řízení automobilové dopravy, aby byla zajištěna efektivní propustnost města, a dlouhodobou
podporou udržitelných forem dopravy (pěší, cyklistické a veřejné
dopravy). Tím je myšleno nejen zajištění doprovodné technické infrastruktury, ale i osvětové kampaně zaměřené na benefity upřednostňování udržitelných způsobů dopravy.

Cíle:

Město Liberec je vázáno do roku 2020 zpracovat strategický dokument určený k uspokojování potřeb mobility osob a firem ve městě a jeho okolí za účelem zlepšování kvality života, který náležitě
zohledňuje zásady integrace a participace. Tímto dokumentem je
SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan (Plán městské udržitelné
dopravy). V průběhu roku 2017 město připravilo akční plán a strategii v oblasti veřejné hromadné dopravy a cyklistiky. V rámci projektu
DEMO-EC bude pokračovat ve zpracování strategického dokumentu v plnohodnotný SUMP. Cílem projektu tak je navrhnout účinná
opatření, která zvýší podíl udržitelné dopravy na celkové městské
dopravě, a to především na úkor individuální automobilové dopravy.

Realizované aktivity:

Očekává se, že se během projektu podaří vypracovat realistický
strategický dokument, jehož implementace bude zajištěna prostřednictvím participativního přístupu v projektu. Navíc účastí
v meziregionálním projektu bude strategický dokument obohacen
o inovativní řešení projektových partnerů, která jsou dobře či s dílčími úpravami implementovatelná v českém
městě.
Na lokální úrovni byly vytvořeny dvě pracovní skupiny, a to pro veřejnou hromadnou dopravu a cyklodopravu.
Členy pracovních skupin jsou jak úředníci z příslušných odborů magistrátu, tak odborníci na dopravu, dopravní
technickou infrastrukturu, zástupci neziskového sektoru, provozovatelé veřejné hromadné dopravy a také ti, kteří
ji v oblasti organizují.
Na počátku projektu se konala studijní cesta do Lipska, které je pro Liberec velkou inspirací, neboť vykazuje podobné urbanistické principy.
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Přínosy/výstupy:

Studijní cesty přispívají k vysvětlení vize a předání informací pro dotčené odbory a orgány, které dosud nejsou myšlenkově v souladu
s konceptem udržitelné dopravy na území města.
Právě během návštěv projektových partnerů, kteří mají již v mnoha
ohledech (především v oblasti technické infrastruktury) značný náskok, je možné vidět a vyzkoušet si, jak zamýšlená opatření fungují
v praxi. Diskutují se jednotlivá řešení a obtíže, které se vyskytly při
jejich realizaci, což lze v chystaných záměrech dobře využít.

Problémy a doporučení:

Přestože mnozí odpůrci zapojení měst do podobných projektů trvají
na tom, že pro kvalitní a inovativní navrhovaná řešení není nutné se
účastnit meziregionálních projektů, projekt může potvrdit, že praxe
by měla být opačná. Základním předpokladem užitečného strategického dokumentu a navazujících akčních plánů je kvalitní personální
kapitál. V České republice se participativním přístupům tvorby těchto dokumentů teprve učíme, zaostáváme v implementační a evaluační fázi strategického řízení měst. Bohužel investice do znalostí
a zkušeností personálního kapitálu měst bývá velmi podceňována.
Projekt se potýkal s nedůvěrou politické reprezentace a také řady
odborníků/úředníků, kteří se do něj nechtěli zapojit a využít zkušenosti od zahraničních projektových partnerů. Skepse politické reprezentace obvykle plyne z neznalosti. Nejčastějším argumentem
bývá, že projektoví manažeři a ostatní účastníci využívají projekt
jako cestovní kancelář. To je však názor, který pravděpodobně tkví v neporozumění podstaty projektu a programu
a v nedostatečné zkušenosti s reálnými aktivitami těchto projektů. Účastníci se z meziregionálních jednání vrací
inspirovaní a motivovaní pro svou další práci pro město, pro které pracují, a přinášejí nová řešení pro výzvy měst.
Další obavou bývá nedostatečná jazyková vybavenost účastníků. Nicméně nezbytná je hlavně pro projektový
management. Pro samotné účastníky meziregionálních setkání, odborníky, bývá dostačující základní znalost anglického jazyka. Díky konceptu studijních cest je praktická zkušenost na místě snadněji přenositelná.

Slovo realizátora:

„Projekty, na jejichž konci jsou strategické dokumenty či akční plány jsou investicí do budoucnosti města. V České republice si to ještě tolik neuvědomujeme, ale jejich moc a praktičnost ukáže až budoucí implementace. Kéž bychom
dostali více příležitostí učit se od našich zkušenějších zahraničních partnerů, kteří principy participace a integrace využívají 20–30 let.“
Lucie Noswitz, projektová a finanční manažerka projektu DEMO-EC
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3.3.8 ESPON 2020
Téma

Meziregionální rozvoj

Program

ESPON 2020 (European Spatial Observation Network)

Stručný popis programu

Výzkumný program podporující územní plánování a regionální rozvoj. Jeho cílem je
poskytnout informace, analýzy, scénáře, mapy, databáze, indikátory aj., které přispívají
k vyváženému rozvoji regionů či větších územních celků.

Odpovědný orgán EU

Ministerstvo pro udržitelný rozvoj a infrastrukturu pro oblast Plánování a rozvoj, oddělení pro evropské záležitosti, Lucembursko

Národní kontaktní místo

Ústav územního rozvoje v Brně

Web programu

https://www.espon.eu/

Alokace

45 mil. eur

Cíle programu

PO 1: Územní důkazy, přenos, pozorování, nástroje a dosah informací:
 Posílení tvorby evropských územních důkazů prostřednictvím aplikovaného výzkumu a analýz
 Zlepšený přenos znalostí a využití analytické podpory uživatelů
 Zkvalitněné územní pozorování a nástroje územních analýz
 Širší dosah informací a snazší aplikace územních důkazů
 Štíhlejší, efektivnější a účinnější opatření k implementaci programu a pokročilejší
forma asistence
PO 2: Technická pomoc

Typy podporovaných
aktivit

Podporované jsou měkké projekty neinvestičního charakteru.
 Výzkumná činnost v oblasti územního a regionálního rozvoje
 Cílené analýzy a Policy Briefs neboli tzv. zprávy rychlé reakce na potřeby získat srovnatelná data o území pro politiky na všech politických úrovních (tematické zaměření
analýz: demografie, ekonomický potenciál, životní prostředí, energie, doprava, chudoba, města, venkov, trendy atd.)
Pravidelné
sledování a zlepšování nástrojů pro územní analýzy a mapy, vývoj nových

analytických nástrojů – výběrová řízení na vědecké nástroje typu Data Navigator,
ESPON Hyperatlas, Online Map Finder, Databáze ESPON
 Šíření povědomí o programu – výběrová řízení na zpracovatele projektů v oblasti
komunikace, zapojení médií, public relations apod.

Míra dotace

Na projekty bude z ERDF využito 100 % uznatelných nákladů projektu s přispěním členských a partnerských států EU.

Oprávnění žadatelé

Jediným příjemcem PO 1 je Evropské sdružení pro územní spolupráci, které vyhlašuje
veřejné zakázky/výběrová řízení. Těch se mohou účastnit veřejné, veřejnoprávní i soukromé subjekty jak z členských států EU, tak ze čtyř partnerských zemí EU (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko).
Programu se mohou žadatelé účastnit jako zainteresovaný subjekt nebo jako poskytovatel služeb:
 Zainteresované subjekty mohou předkládat návrhy na cílené analýzy, které přispějí k tvorbě vlastní politiky či přímo využívat výsledky projektů programu ve formě
publikací, monitorovacích nástrojů, map apod. a účastnit se souvisejících akcí programu ESPON, jako jsou různé konference, workshopy a jiná setkání.
 Poskytovatelé služeb se účastní veřejných zakázek na tvorbu důkazů a produktů dalších služeb.

Požadavky
na partnerství

Do výběrových řízení se mohou hlásit jednotlivci, avšak projekt by měl vykazovat přidanou hodnotu i pro jiné evropské regiony.
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Procesní postup
podání žádosti

Na jednotlivé projekty se vyhlašují výběrová řízení. Detaily k výběrovým řízením jsou
dostupné na online platformě, na níž je třeba se registrovat pro přístup k dokumentacím, nebo žádat o zaslání informací Evropské sdružení pro územní spolupráci. Podmínky
se liší dle jednotlivých výběrových řízení. Zpravidla se předkládá jeden originál nabídky a jedna kopie v anglickém jazyce na adresu Evropského sdružení pro územní rozvoj
v Lucembursku.

Orientační termín
příjmu žádostí

Evropské sdružení pro územní spolupráci vyhlašuje veřejné zakázky na služby podle lucemburského práva, žadatelé soutěží o zakázky ve výběrových řízeních na zpracovatele
průběžně během programového období.

Další zdroje

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/
ESPON-2020
http://www.dotacni.info/operacni-program-espon-2020/
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3.3.9 Projekt Targeted Analysis SPIMA (Spatial Dynamics and Strategic Planning in Metropolitan Areas)
Téma

Metropolitní oblasti

Program

ESPON 2020

Název projektu

Targeted Analysis SPIMA – Spatial Dynamics and Strategic Planning in Metropolitan
Areas

Realizátor projektu,
partneři

Zastřešující organizace: Eurocities
Vedoucí partner: City of Oslo, Urban Development Department (NOR)
Partneři:
Institut rozvoje a plánování hlavního města Prahy (ČR)
Lyon Metropolis, Department on Urban Planning and Urban Policies (FR)
European Metropolis of Lille, Territorial Dialogue & Prospective Department (FR)
Brussels Capital Region, Brussels Planning Agency (BE)
Terrassa City Council, Department for Territory and Sustainability (ESP)
Magistrát města Brna, City Strategy Office (ČR)
City of Zurich, Department of the Mayor (CH)
Torino Metropolitan City (IT)
Vienna City Administration, Municipal Department 18 – Urban Development and
Planning (AUT)
Akershus County Council, Department of Planning, Economic Development and Environment (NOR)
Dodavatelé – výzkumný tým:
Stichting Wageningen Research, Alterra (NL) – vedoucí dodavatel
Metropolitan Research Institute (HU)
Norwegian Institute for Urban and Regional Research, The Oslo and Akershus University
College of Applied Sciences (NOR)

Rozpočet

Celkové náklady projektu: 276 000 000 eur

Období realizace

Listopad 2016 – listopad 2017

Web

https://www.espon.eu/programme/projects/espon-2020/targeted-analyses/targeted-analysis-spima
https://www.espon.eu/metropolitan-areas

Projektový záměr:

Projekt byl zaměřen na nalezení nejlepších řešení při plánování a řízení metropolitních oblastí. Odpovědi na tuto otázku souvisejí se dvěma faktory, které vstupují do analýzy:
1. národní a místní rámec plánování na metropolitní úrovni,
2. územní konfigurace metropolitních oblastí.
Důraz byl kladen na strategickou roli plánování
metropolitních oblastí při zachování udržitelnosti. Byly analyzovány formy a způsoby spolupráce mezi městy a zázemím, přičemž došlo ke
sdílení dobré praxe v této oblasti.
Jako klíčové otázky územního rozvoje na metropolitní úrovni byly při přípravě projektu definovány: strategická poloha, „urban sprawl“,
rozvojové oblasti, infrastruktura, finance/daně a participace stakeholderů. Projekt byl zaměřen na výše uvedené
výzvy, a to jak v rámci jednotlivých metropolitních oblastí, tak při jejich vzájemném porovnání.
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Cíle:

Cílem bylo zodpovědět tyto otázky:
 Jaká je strategická role územního plánování
pro města, pokud jde o inkluzivní a udržitelný růst v metropolitní oblasti, s přihlédnutím
k vnitrostátnímu kontextu, specifikám každé
metropolitní oblasti a dohodám o víceúrovňové správě?
Za účelem srovnání mezi metropolitními oblastmi byly studovány tyto klíčové výzvy
územního rozvoje:
- Dohody o strategických místech (např. maloobchodní centra, dopravní uzly, nemocnice atd.).
- Omezení a řízení rozrůstání měst.
- Stimulování oblastí pro práci a bydlení v metropolitní oblasti, např. sekundární centra, silné (dobře propojené) předměstí atd.
- Upřednostňování regionálních infrastruktur/vybavení a mobilita v souvislosti s využíváním půdy a rozvojem.
- Zachování a ochrana životního prostředí a zdrojů včetně zemědělské půdy a valorizace zelených ploch.
- Řešení případné nerovnováhy v místní správě financí, které souvisejí s územním rozvojem.
- Zahrnutí všech relevantních aktérů v procesu (soukromá, veřejná společnost).
 Jaké jsou přístupy, včetně mechanismů pro správu a řízení územního a strategického plánování, které mohou
napomoci překonat výše zmíněné problémy územního rozvoje na metropolitní úrovni ve specifickém kontextu každé metropolitní oblasti zúčastněných stran?
 Jaké politické nástroje a přístupy mohou být užitečné a rozumné pro plánování a řízení prostorového rozvoje
v měřítku metropolitních oblastí s přihlédnutím ke kontextu každé metropolitní oblasti zúčastněných stran?

Realizované aktivity:






Kick-off meeting v Bruselu
Sbírka primárních dat – dotazníkové šetření
Rozhovory
Interim report
Pracovní setkání a diskuze nad závěry

Přínosy/výstupy:

Hlavním výstupem projektu SPIMA pro statutární město Brno bylo především získání nových vědomostí při řízení
metropolitních oblastí (rozvoj, plánování, spolupráce), příkladů dobré praxe a specifických řešení, které by mohlo
Brno implementovat do svého rozvoje.
Další výstupy:
 Průzkum hlavních územních nastavení metropolitních oblastí a právních a institucionálních rámců
 Identifikace typů metropolitních oblastí napříč Evropou, včetně 11 partnerských měst/metropolitních oblastí
 Případové studie všech účastníků
 Srovnání brněnské metropolitní oblasti se situací v rámci dalších metropolí
 Finální zpráva projektu

Problémy a doporučení:

Částečnou výzvou byla spolupráce na úrovni mezinárodního pracovního týmu, který se skládá z více přeshraničních
partnerů. Ukázalo se, že i přes technickou přípravu a pokrokovost u nástrojů umožňujících elektronickou
komunikaci nelze plně nahradit osobní setkávání. Dále byly na straně zpracovatelů posouvány termíny výstupů
směřujících ke konzultaci a také rozdílně chápána metodika realizování rozhovorů, které prováděl výzkumný tým.
Všechny komplikace se však podařilo v průběhu projektu vyřešit.
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3.3.10 URBACT III
Téma

Meziregionální spolupráce

Program

URBACT III

Stručný popis
programu

Program nabízí možnost posílit kvalitu strategického řízení, umožňuje městům vzájemnou spolupráci při vytváření integrovaných řešení problémů na jejich území, zaměřuje
se na podporu výměny zkušeností s cílem reálného uplatnění a šíření znalostí z oblasti
udržitelného rozvoje měst a na podporu územní spolupráce napříč mezi členskými státy
Evropské unie, Norskem a Švýcarskem.

Odpovědný/řídící orgán L‘Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU)
Národní kontaktní
místo

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor regionální politiky

Web programu

http://urbact.eu/

Alokace

74,3 mil. eur (tzn. 96,3 mil. eur včetně národního spolufinancování)

Cíle programu

Hlavní cíle:
 Tvorba mezinárodních sítí a místních akčních plánů
 Rozvoj schopností aktérů na úrovni města
 Sdílení znalostí a vědomostí v praxi
Tematické cíle:
 Výzkum a rozvoj technologií a jejich inovace
 Přístup, využití a kvalita IKT
 Konkurenceschopnost malých a středních podniků
 Přechod na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích
 Přizpůsobení se změně klimatu, prevence a řízení rizik
 Životní prostředí a účinné využívání zdrojů
 Udržitelná doprava a překážky/nedostatky v klíčových síťových infrastrukturách
 Zaměstnanost a pracovní mobilita
 Sociální inkluze a boj proti chudobě
 Vzdělávání, dovednosti a celoživotní učení

Typy podporovaných
aktivit

 Tvorba mezinárodních sítí (Sítě měst, Implementační sítě a Sítě přenosu) k podpoře měst při vytváření a implementaci integrovaných městských strategií, k usnadnění výměny zkušeností a znalostí, vzájemného učení partnerů a šíření příkladů
úspěšných příkladů z praxe. Výstupem spolupráce měst v rámci sítí jsou místní akční
plány každého z měst – řešení daného problému na místní úrovni. Tyto místní akční plány jsou tvořeny za podpory místních podpůrných skupin složených z aktérů angažujících se v daném tématu a umožňují tedy praktické využití partnerského
přístupu k rozvoji území, který dle zkušeností z vyspělých evropských zemí přináší
významné synergické efekty a pomáhá nacházet nejefektivnější řešení problémů.
Nově v tomto programovém období lze akční plány nejen vytvářet, ale sítí lze využít i k implementaci nebo přenosu existujících akčních plánů. Potenciálními partnery
v sítích jsou města, městské části a organizované aglomerace, dále instituce vlastněné
městem, zástupci veřejné správy na regionální a národní úrovni, státní univerzity
a výzkumná centra zapojená do rozvoje měst. Tvorba mezinárodních sítí je realizována v rámci dvou fází.
 Rozvoj schopností aktérů zapojených do rozvoje měst vytvářet a implementovat takové strategie rozvoje měst, které jsou integrované a zapojují veřejnost.
Sdílení
znalostí a vědomostí o tvorbě a implementaci strategií udržitelného rozvoje

měst na místní, regionální i národní úrovni.

Míra dotace

Výše podpory činí 70 % pro více rozvinuté oblasti (Praha) a 85 % pro méně rozvinuté
oblasti (zbytek ČR).

Oprávnění žadatelé

Města:
 velká a menší města, bez omezení velikosti,
 městské části,
 správy metropolitních oblastí a organizované aglomerace.
Jiní partneři (pouze v určitých výzvách a fázích):
 místní agentury a organizace, které jsou zřízené městem a částečně nebo zcela jím
vlastněné a jsou zodpovědné za záležitosti související s městským rozvojem,
 orgány státní správy na regionální a národní úrovni,
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 univerzity a výzkumná centra.
Oprávnění žadatelé v jednotlivých výzvách jsou vždy přesně specifikováni v podmínkách
dané výzvy.
Definované dle jednotlivých výzev.
Partnerství pro Implementační sítě:
 minimálně 7 a maximálně 9 měst včetně vedoucího partnera,
 města z nejméně tří členských států / partnerských států,
 sítě složené ze 7 partnerů zahrnují alespoň 3 města z méně vyvinutých regionů,
 sítě složené z 8 nebo 9 partnerů budou zahrnovat alespoň 4 města z méně rozvinutých regionů.
Partnerství pro Sítě přenosu:
 sítě budou vedeny městy, která získala titul Město s dobrou praxí OP URBACT,
 partnery jsou města ochotná převést tuto praxi do svých vlastních místních podmínek.
Partnerství pro fázi 1:
 3 města (včetně vedoucího partnera) s cílem vytvořit společné porozumění dobré
Požadavky
praxe, která má být převedena, prozkoumat podmínky a požadavky na úspěšný
na partnerství
přenos v místním kontextu a definovat metodologii pro transferové aktivity,
 partneři z různých členských/partnerských států,
 vyvážené partnerství mezi rozvinutými a méně rozvinutými regiony (nejméně 1 partner z méně rozvinutého regionu).
Partnerství pro fázi 2:
 minimálně 5 až maximálně 8 partnerů (včetně vedoucího města),
 partneři z různých členských/partnerských států,
 maximálně 2 partneři, kteří nejsou městy – veřejné orgány (v tomto případě výzvy
pouze místní agentury),
 minimálně 2 partneři z méně rozvinutých regionů, kde je celkový počet partnerů 5,
 minimálně 3 partneři z méně rozvinutých regionů, kde je celkový počet partnerů 6–7,
 minimálně 4 partneři z méně rozvinutých regionů, kde je celkový počet partnerů 8.
Žádost podává vedoucí město za celou síť. Žádost se podává elektronicky prostřednictvím
systému SYNERGIE-CTE. Doplňující materiály se často zasílají na určený email.
Přesný postup podávání žádosti v každé výzvě a soupis doplňujících materiálů jsou popsány v podmínkách dané výzvy.
Každý návrh se předkládá monitorovacímu výboru URBACT III dvakrát, a to pro fázi 1
Procesní postup podání
a fázi 2.
žádosti
Tento dvoufázový postup hodnocení je podrobně popsán v Programovém manuálu.
Pro současnou výzvu Sítě přenosu požádá vedoucí město (‚Město s dobrou praxí‘)
o zpřístupnění formuláře pro žádost v systému SYNERGIE-CTE a Sekretariát OP URBACT
zprostředkuje jeho otevření. Kromě vyplnění tohoto formuláře musí ještě vedoucí město
zaslat soubor doplňujících materiálů emailem na adresu TN@urbact.eu.

Orientační termín
příjmu žádostí

Aktuální výzva pro Sítě přenosu byla vyhlášena v září 2017. Uzávěrka přijímání žádostí:
10. ledna 2018. V Sítích přenosu budou ‚Města s dobrou praxí OP URBACT‘ (vybraná
v předchozí výzvě pro dobré praxe) předávat svoji dobrou praxi partnerským přejímajícím městům.
‚Města s dobrou praxí OP URBACT‘ se stanou vedoucími městy Sítí přenosu. Ve výzvě pro
Sítě přenosu se hledají města, která chtějí převzít jejich dobrou praxi, aby mohly být sítě
založeny a mohly začít spolupracovat.
Přejímající města sítě využijí k řešení konkrétní výzvy v rozvoji města díky přizpůsobení
a využití vyzkoušených a efektivních postupů v kontextu vlastního města.
Na konci roku 2018 se očekává otevření výzvy pro Sítě měst (Action Planning Networks).
Tato výzva bude v tomto programovém období pravděpodobně poslední.

Další zdroje

http://urbact.eu/urbact-v-ceske-republice
http://www.urbact.cz/
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/Program-URBACT-III-(1)
http://www.crr.cz/cs/eus/obdobi-2014-2020/program-urbact-iii/
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3.3.11 Projekt REFILL
Téma

Městský rozvoj – dočasné užívání nevyužitých, opuštěných nebo chátrajících budov či
ploch

Program

URBACT III

Název projektu

REFILL

Realizátor projektu,
partneři

Statutární město Ostrava (ČR), Gent (BE), Brémy (SRN), Helsinki (FIN), Poznaň (PL), Athény
(GR), Kluž (RU), Riga (LOT), Amersfoort (NL), Nantes (FR)

Rozpočet

Celkové náklady města Ostrava: 47 287,88 eur

Období realizace

Květen 2016 – duben 2018

Web

http://refillova.cz/
https://www.facebook.com/refillova/

Projektový záměr:

Statutární město Ostrava má řadu nevyužitých prostor,
které zde zůstaly po deindustrializaci nebo jsou prázdné
v důsledku spekulací a majetkoprávních sporů, v důsledku ekonomické krize nebo nevyhovují současným nárokům a standardům. Projekt se zabývá konceptem dočasného využití nevyužitých, dlouhodobě opuštěných nebo
chátrajících budov a ploch (zejména tzv. brownfieldů)
jakožto jednoho z procesů městského rozvoje, který se
používá v případě, že je nutné najít nový smysl pro opuštěnou budovu nebo volné prostranství.

Cíle:

Projekt chce zavést dočasné užívání jako běžnou službu
pro občany. Se zavedením nové služby souvisí legislativní změny a vhodné nastavení procesů na úřadech. Cílem
je vytvořit platformu, která bude koordinovat dočasné
užívání v Ostravě, tedy provozovat službu, a to nejprve
formou pilotního projektu za účelem otestování životaschopnosti. Zároveň také mapovat volné prostory, propojovat zájemce a majitele nebo zajišťovat administrativní
podporu.

Realizované aktivity:

 Spuštění webové a facebookové prezentace projektu

pro šíření informací o dočasném užívání.

 Vytvoření místní pracovní skupiny složené z odborníků

z neziskových organizací, kulturní a umělecké sféry, univerzity, architektury a zástupců městského obvodu
a patřičných odborů magistrátu.
 Několik pilotních projektů, na nichž se otestovala pružnost administrativních procesů, které je potřeba zjednodušit. Návrh na zjednodušení legislativních a administrativních procesů bude součástí akčního plánu.
 Zpracování analýzy zájmu – podkladový materiál pro další práci a uspořádání setkání s širokou veřejností.

Přínosy/výstupy:

Projekt je nyní ve fázi realizace a hlavním výstupem bude zpracování akčního plánu. Jeho součástí bude návrh
aktivit, které je potřeba realizovat, tj. zjednodušení administrativních procesů při pronajímání nebytových prostor
v rámci konceptu dočasného užívání, zavedení běžné služby dočasného užívání a paralelně koordinační platformy, a to formou pilotního projektu.
Projekt je vnímán jako most, který propojuje veřejnou správu s občany. Důležitým aspektem je tedy vzájemná
kooperace, participace a zapojení občanů. Podstatou je učení se novým trendům, přebírání úspěšných příkladů
dobré praxe ze zahraničí a snahy je za pomoci ostatních partnerů realizovat v místních podmínkách.
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Problémy a doporučení:

 Překážky na straně legislativy (stavební zákon).
 Složité administrativní procesy (mj. v oblasti pronajímání nebytových prostor vlastněných městem) vycházejí

převážně ze statutu města.

 Zapojení soukromých vlastníků.
 Nepochopení celého konceptu dočasného užívání jako nástroje urbanistického rozvoje města – nesprávně je

některými považován za squatting nebo za narušování realitního trhu (zlevněný nájem).

Slovo realizátora:

„Moc se těšíme na start pilotního projektu zavedení služby dočasného užívání, který dlouhodobě připravujeme, protože zaznamenáváme poptávku a obrovský potenciál se postupně dopracovat i k odvážnějším projektům v této oblasti,
se kterými jsme se setkali v zahraničí. Ostrava má řadu kreativních lidí se skvělými nápady, ale zatím chybí vhodné
podmínky, které jsou potřeba pro uvedení takovýchto projektů v život.“
Mgr. Kateřina Bonito a Ing. Martina Pilařová, koordinátorky projektu
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3.4 Ostatní dotační programy
3.4.1 Mezinárodní visegrádský fond
Téma

Mezinárodní spolupráce

Program

Mezinárodní visegrádský fond

Stručný popis
programu

Fond má přispívat k rozvoji užší spolupráce mezi členskými státy V4 (Česká republika,
Maďarsko, Polsko a Slovensko) a k posílení vzájemných vazeb v oblasti kultury, vědy
a výzkumu, vzdělávání, výměny mládeže, cestovního ruchu a přeshraniční spolupráce.
Přáním skupiny V4 je přispívat k budování evropské bezpečnostní architektury založené
na efektivní, funkčně se doplňující a vzájemně se posilující kooperaci a koordinaci mezi
existujícími evropskými i transatlantickými institucemi.
Fond provozuje několik grantových programů a také uděluje individuální stipendia a rezidenční programy pro mladé umělce.

Odpovědný/řídící
orgán

Konference ministrů zahraničních věcí, Rada velvyslanců

Národní kontaktní
místo

Česká centra, Praha

Web programu

http://visegradfund.org/home/

Alokace

8 mil. eur ročně

Cíle programu

Cílem Mezinárodního visegrádského fondu je přispívat k rozvíjení užší spolupráce mezi
členskými státy a posilovat vzájemné vazby mezi lidmi.

Typy podporovaných
aktivit

Visegrádské granty (Visegrad Grants):
 Kulturní spolupráce (např. festivaly)
 Vědecká výměna a výzkum (např. konference, výzkum, publikace)
 Školství (např. semináře, letní školy)
 Výměny mladých (např. sport, výchovné aktivity pro děti a mládež)
 Přeshraniční spolupráce (projekty na hranici dvou států V4, max. 50 km od hranic)
 Podpora turismu (např. průvodci, prezentace, veletrhy)
Visegrádský grant pro univerzitní studia (Visegrad University Studies Grant):
 Programy zaměřené na problematiku, která se úzce dotýká zemí Visegrádské skupiny
Visegrádský strategický program (Strategic Grant):
 Podporuje významné, dlouhodobé strategické projekty, na nichž se podílejí instituce
ze všech čtyř zemí Visegrádské skupiny
Visegrád + (Visegrad + Grants):
 Podpora transformace ve vybraných zemích a regionech nečlenských států EU ve východní Evropě a jižním Kavkazu (v zemích zahrnutých do programu EU Východní partnerství) a západního Balkánu
Visegrádská stipendia:
 Studium v magisterských studijních programech a stipendia k postgraduálnímu studiu/výzkumu na dobu 1 až 4 semestrů na všech akreditovaných veřejných nebo soukromých univerzitách nebo akreditovaných pracovištích Akademie věd v zemích V4,
resp. v dalších zemích
Granty pro umělce (Visegrad Artist Residency Program):
 Stipendijní pobyty umělců ze zemí V4

Míra dotace

Visegrádské granty: 100 % celkových nákladů maximálně na 18 měsíců.
Visegrádský strategický program: 100 % celkových nákladů na 3 roky.

Oprávnění žadatelé

Každá právnická osoba (organizace) kromě organizací státní správy po celém světě může
předložit návrh projektu zahrnující účast projektových partnerů nejméně ze tří zemí V4.
Aktivní zapojení partnerů ze tří zemí V4 je předpokladem pro uplatnění žádosti.

Požadavky
na partnerství

Fond nepodpoří projekty, na nichž participují méně než tři země V4, s výjimkou projektů
v oblasti přeshraniční spolupráce (v přeshraničních projektech postačuje účast dvou
zemí V4).
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Žádosti projektů jsou přijímány elektronicky třikrát ročně.
Procesní postup podání Přihlašovací systém se otevírá 30 dní před každým termínem.
žádosti
Žadatelé se musí registrovat s platnou emailovou adresou, aby spustili nový formulář
žádosti. Každý formulář je pak chráněn heslem a může být později uložen a upraven.
Orientační termín
příjmu žádostí

Termíny odevzdání pro všechny granty jsou 1. 2., 1. 6., 1. 10.
Visegrádská stipendia – jednou ročně do 15. 3.

Další zdroje

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/V4/Informace-V4/Mezinarodni-visegradsky-fond
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3.4.2 Projekt The Start of the Cooperation Krkonoše – Tatry
Téma

Mezinárodní spolupráce

Program

Mezinárodní visegrádský fond
Standardní granty – Kultura a společná identita

Název projektu

The Start of the Cooperation Krkonoše – Tatry

Realizátor projektu,
partneři

Město Vrchlabí (ČR), obec Studenec (ČR), obec Zuberec (SK), město Kowary (PL)

Rozpočet

400 000 Kč

Období realizace

Červenec – listopad 2017
www.krkonose-tatry.eu
https://www.facebook.com/krkonosetatry/

Web

Projektový záměr:

Přestože Česká republika, Slovenská republika a Polsko
tvoří komunitu ze stejné geografické oblasti a historicky mají tyto národy mnoho společného, znalosti jejich
obyvatel o sobě navzájem nejsou příliš uspokojivé. Především mezi dětmi je mapována nízká úroveň znalostí
o kulturní rozmanitosti visegrádských regionů. To potvrzují i učitelé škol ve všech partnerských obcích a městech. Děti zpravidla neznají jazyk ani zemi svých sousedů.
Záměrem projektu proto bylo probudit v dětech skrytý
potenciál pro zachování dědictví předků a prohlubování
přátelství, poznávání i spolupráce do budoucna. Partnery
tohoto projektu spojuje život na území hor a národních
parků. Dobrá a intenzivní spolupráce těchto obcí a měst
byla předpokladem vybudování stabilního základu partnerství pro pokračování společných aktivit v budoucnu.

Cíle:

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení povědomí o kulturní
rozmanitosti a zvýšení podpory společné identity mezi
obyvateli zainteresovaných regionů s důrazem na žáky
základních škol. Dále posílení spolupráce a komunikace
základních škol, rozšíření jazykových znalostí a odstranění jazykových bariér mezi účastníky projektu. Zároveň
také posílení spolupráce veřejné správy – městských
a obecních úřadů partnerů.

Realizované aktivity:

 Slovníček „We know how to communicate“ – čtyři jazykové mutace CZ-PL-SK-EN
 Webové a facebookové stránky projektu – prezentace partnerů a zúčastněných škol, propojení na webové

stránky Mezinárodního visegrádského fondu

 Batohy
 Pexeso (Memory Game Visegrad) – fotografie z partnerských obcí
 Čtyřdenní setkání zemí Visegradu ve Vrchlabí ve dnech 3. – 6. října 2017 – výstava „Poznejme přátele ze zemí

V4“, workshopy, výlety, orientační běh

Přínosy/výstupy:

Potvrdilo se, že se v dětech ukrývá potenciál pro zachování dědictví předků. Vznikla nová přátelství, poznání
a touha po další spolupráci. Došlo k vybudování stabilního základu pro partnerství. Komunikace a udržování
kontaktů mezi dětmi, učiteli i ostatními účastníky projektu probíhá prostřednictvím webových a facebookových
stránek. Nadále trvá zájem všech partnerů projektu zajistit rotaci podobných setkání do budoucna.
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Problémy a doporučení:

Projekt byl velice náročný z pohledu koordinace aktivit, komunikace i organizace pestrého čtyřdenního setkání.
Od počátku vyžadoval intenzívní komunikaci a spolupráci mezi koordinátorem projektu a představiteli partnerských obcí a měst a učiteli šesti zúčastněných základních škol i externími dodavateli. Prvotně bylo třeba zajistit obsahovou náplň slovníčku a následně jazykové mutace, na kterých se podíleli učitelé i pracovníci úřadů. Pracovníci
úřadů poskytli podklady pro paměťovou hru Pexeso s obrázky partnerských obcí a měst. Výhodou byly předešlé
zkušenosti se spoluprací partnerů Vrchlabí-Kowary a Studenec-Zuberec a z toho vyplývající velká zodpovědnost
za úspěšnost realizace projektu.

Slovo starosty:

„Hodnotím čtyřdenní setkání hostů, dětí a také starostů ze čtyř měst, tedy pro všechny zúčastněné, jako velice užitečné
a přínosné. Účastníci se přirozenou cestou seznámili a odbourali jazykové bariéry. Jsem přesvědčen, že ve všech zanechala návštěva Krkonoš a Vrchlabí hezké zážitky, které si odvezli domů, stejně jako propagační tiskové materiály. Do
akce byly zapojeny vrchlabské základní školy s plnou podporou jednotlivých ředitelů. Takové a podobné záležitosti
posilují vzájemné uvědomění, vztah k partnerství a spolupráci, ale nabízejí i možnost poznávání a vzdělávání.“
Jan Sobotka, starosta města Vrchlabí
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3.4.3 Česko-německý fond budoucnosti
Téma

Přeshraniční spolupráce

Program

Česko-německý fond budoucnosti

Stručný popis
programu

Fond podporuje setkávání, porozumění a spolupráci mezi Čechy a Němci. Cíleně podporuje projekty, které svádějí dohromady lidi obou zemí, které umožňují a prohlubují
pohledy do společné kultury a dějin.

Odpovědný/řídící orgán Česko-německý fond budoucnosti
Národní kontaktní
místo

Česko-německý fond budoucnosti, Praha

Web programu

www.fondbudoucnosti.cz

Alokace

70–80 mil. Kč

Cíle programu

 Kontakty a přátelství; nahlédnutí do kultury a všedního života sousední země; zvládnutí jazyka; obecně prospěšná činnost na mezinárodní úrovni; kreativní volnočasové
aktivity
 Přiblížit důležité kulturní fenomény sousední země; představit zástupce současné
kultury; podporovat oboustranné kulturní projekty profesionálních umělců a angažovaných amatérů; rozvíjet společné kulturní tradice
 Výměna zkušeností a vědeckých poznatků mezi vědci a odborníky; rozvoj a realizace
společných občanských zájmů; výměna a prohlubování odborných znalostí a učebních metod v oblasti vzdělávání; reflexe a podpora česko-německých vztahů; přeshraniční ochrana životního prostředí
Stálá
výměna odborných znalostí; náhled do literatury sousední země a jejích nejrůz
nějších žánrů; přístup k osobním životním příběhům
 Zachování společného kulturního dědictví; společné angažmá bývalých a současných
obyvatel daných obcí; oživení stavebních památek a jejich celoroční využití; péče
o místa setkávání
 Zapojení znevýhodněných skupin do česko-německého porozumění; podpora výměny a aktivit mezi starší generací
 Podpora česko-německých vztahů na občanské úrovni; posílení občanské společnosti; podpora osobních kontaktů na lokální úrovni; vnímání česko-německé historie
v daném místě
 Intenzivní kontakt s jazykem, kulturou a vědou sousední země; srovnávání učebních
a výzkumných metod; vypracování písemných prací s česko-německou tematikou;
vznik trvalých kontaktů a sítí mezi mladými vědci z obou zemí

Typy podporovaných
aktivit

Mládež a školy
 Školní partnerství, setkávání žáků všech stupňů škol, odborná praktika, roční studijní pobyty, práce s mládeží na obou stranách hranice, spolupráce mateřských škol,
volnočasové aktivity v oblasti sportu a kultury
Kultura
 Výtvarné umění, divadlo, hudba, tanec, literární akce, dokumentární filmy
Diskusní fóra a odborná spolupráce
 Odborné konference, semináře, workshopy, spolupráce univerzit, spolků nebo soukromých iniciativ, vzdělávání dospělých, tematické výstavy a prezentace
Publikace
 Vědecké práce s česko-německým zaměřením, překlady české a německé beletrie,
deníků, memoárů, výstavní katalogy, vybraný učební materiál
Obnova památek
 Renovace sakrálních stavebních památek (kostelů, kaplí, synagog), obnova křížových
cest, hřbitovů a pomníků
Sociální projekty a podpora menšin
 Setkávání zdravotně a sociálně znevýhodněných osob z obou zemí, setkávání českých
a německých seniorů, aktivity národnostních menšin
Partnerství obcí a zájmových sdružení
 Iniciativy k založení partnerství měst a obcí, sportovní a kulturní akce v rámci partnerství, kontakty mezi občanskými iniciativami, spolky a skupinami dobrovolníků, obecně prospěšná česko-německá shromáždění jakéhokoliv druhu
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Stipendia
 Každoročně osm jedno- a dvousemestrálních studijních pobytů českých a německých
studentů na univerzitách a vysokých školách v sousední zemi, každé stipendium má
svůj vlastní stanovený cíl a nesmí bezprostředně navazovat na jinou stipendijní podporu pobytu v sousední zemi
Míra dotace

Fond budoucnosti se účastní až do výše 50 % projektových nákladů. U speciálních programů vyhlášených fondem (např. Téma roku) je tato hranice 70 %.

Oprávnění žadatelé

Právnické a fyzické osoby

Požadavky
na partnerství

Finanční podporu z Česko-německého fondu budoucnosti mohou obdržet žadatelé,
kteří projekt realizují společně s německým partnerem.

Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím registrace v online systému a vyplněProcesní postup podání ním elektronického formuláře. Výjimkou jsou žádosti o vysokoškolská stipendia.
žádosti
Na vyplnění žádosti se aktivně podílí partner z druhé země. Spolupráce žadatele a partnera při zpracování žádosti je jedním z dokladů, že se jedná o česko-německý projekt.

Orientační termín
příjmu žádostí
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Termíny uzávěrky pro projekty plánované v
1. čtvrtletí nebo později: do 30. září předchozího roku,
2. čtvrtletí nebo později: do 31. prosince předchozího roku,
3. čtvrtletí nebo později: do 31. března,
4. čtvrtletí nebo později: do 30. června.
Uzávěrka pro projekty renovací památek je pouze jedna, a to 15. srpna v příslušném roce,
u žádostí o stipendia 31. ledna.
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3.4.4 Projekt Festival Meeting Brno 2017
Téma

Festival

Program

Česko-německý fond budoucnosti

Název projektu

Festival Meeting Brno 2017

Realizátor projektu,
partneři

Realizátor: Meeting Brno, z. s. (ČR)
Partneři:
Statutární město Brno (ČR)
Turistické a informační centrum města Brno (ČR)
Ackermann-Gemeinde Mnichov (SRN)
Adalbert Stifter Verein Mnichov (SRN)

Rozpočet

Celkové náklady projektu: 5 800 000 Kč

Období realizace

19. – 28. května 2017

Web

www.meetingbrno.cz

Projektový záměr:

Projektovým záměrem bylo na platformě multižánrového
festivalu propojit poučné se zábavným, vzdálené s místním, minority s majoritou – a vytvořit tak tolerantní, myšlenkově otevřenou atmosféru, Brno otevřené Evropě.

Cíle:

Hlavním cílem bylo spojovat příslušníky různého původu, kultur, názorů a víry, a to na platformě kultivovaného
dialogu a během mnoha uměleckých vystoupení, která
rozvíjela hlavní festivalové téma. Festival se nevyhýbal
ani citlivým otázkám minulosti, kterou se zaobíral proto,
aby se z ní čerpalo poučení a nacházel klíč k řešení aktuálních společenských problémů.

Realizované aktivity:

Uspořádáním festivalu došlo k setkání zástupců různých
názorů, kultur a náboženství. Během deseti festivalových
dní se uskutečnilo na 54 pořadů, v nichž se tematizovaly palčivé problémy minulosti i dneška. Vedle diskusních
fór, jichž se účastnili významní představitelé evropského
politického, společenského či kulturního života, probíhal
i bohatý kulturní program, který daná témata před očima
diváků zpřítomnil a umožnil jim je skutečně prožít.

Přínosy/výstupy:

Festival během týdne nabídl řadu kulturních a debatních pořadů, kterých se zúčastnily desítky tuzemských
i zahraničních hostů. Mezi nimi byl největším projektem
„Family Reunion“, na nějž bylo pozváno 120 potomků židovských rodin, kterým se podařilo přežít holocaust, ale
žijí dnes – často kvůli poválečné konfiskaci veškerého
majetku – na pěti kontinentech světa. Pozvání na festival bylo myšleno jako prokázání úcty, symbolická omluva
za minulá příkoří a možnost navázat nový vztah k městu jejich původu i k jeho nynějším obyvatelům. Projektu
„Family Reunion“ se zúčastnily rodiny Löw-Beer, Tugendhat a Stiassni a proběhl velmi úspěšně.

91

Ostatní dotační programy

Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Díky projektu se problematiku poválečných křivd podařilo komunikovat se širokou veřejností, která reagovala
většinou velmi vstřícně. Festivalu se zúčastnilo na 13 000 návštěvníků, kteří se na festival sjeli nejen ze širokého
okolí, ale i z dalších českých měst či ze sousedních zemí. Psala o něm četná média. Návštěvníci ocenili i další
programovou nabídku, v níž vynikla především Šalina Music Tour umělkyně Kateřiny Šedé nebo diskusní pořady
konané v Divadle Husa na Provázku či mezináboženské fórum „Společný hlas“ Tomáše Halíka.

Problémy a doporučení:

Nejzávažnějším úkolem pro malý organizační tým byla logistika hostů. Festival během týdne nabídl 54 kulturních
a debatních pořadů, kterých se zúčastnily desítky tuzemských i zahraničních hostů.
Problematické bylo také zajištění dostatku ochotných a informovaných dobrovolníků, kterých je pro festival tohoto typu potřeba velké množství, a – stejně jako u podobných festivalů tohoto druhu – shromáždění prostředků
potřebných k realizaci akce.
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3.4.5 Dotační titul České rozvojové agentury pro zahraniční rozvojovou spolupráci obcí
a regionů
Téma

Zahraniční rozvojová spolupráce

Program

Česká rozvojová agentura

Stručný popis
programu

Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výběrová řízení na projekty Zahraniční
rozvojové spolupráce (ZRS) nestátním neziskovým organizacím a dalším oprávněným
subjektům v ČR. Dotace jsou zaměřené na zahraniční bilaterální rozvojové projekty,
zejména v sektorech vzdělávání, zdravotnictví, sociální infrastruktury a služeb, zemědělství, vodních zdrojů a sanitace. Dále se dotace zaměřují na projekty realizované
v tuzemsku a na projekty trilaterální spolupráce. Aktivity se soustředí na nejchudší
a zvláště zranitelné skupiny obyvatel v méně vyspělých zemích a zaměřují se na zlepšení
jejich podmínek pro důstojný život.

Odpovědný/řídící
orgán

Česká rozvojová agentura, Praha

Web programu

http://www.czechaid.cz

Alokace

Míra alokace se v rámci jednotlivých dotačních titulů liší. Pro rok 2018 v rámci dotačního
titulu „Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR“ činí 1,5 mil. Kč.
Na jednotlivé projekty je možno žádat prostředky do výše maximálně 500 000 Kč.

Cíle programu

 Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě
 Vymýtit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy, prosazovat udržitelné zemědělství
Zajistit
zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku

Zajistit
rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podporovat celoživotní

vzdělávání pro všechny
 Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek
 Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi
 Zajistit přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům
energie pro všechny
 Podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny
 Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci
a inovace
 Snížit nerovnost uvnitř zemí i mezi nimi
 Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce
 Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu
 Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů
 Chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro zajištění udržitelného
rozvoje
 Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů,
udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit a následně zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity
 Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup
ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních
 Oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj a posílit prostředky pro jeho uplatňování

Typy podporovaných
aktivit

Míra dotace
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Pro rok 2018 jsou vyhlášena dotační výběrová řízení pro tyto tuzemské dotační tituly:
 Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci (včetně
posilování kapacit a partnerství NNO)
 Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR:
- primárně podpora partnerských institucí místní správy a samosprávy v cílových zemích, podpora subjektů občanské společnosti a institucí kulturního, sociálního, zdravotního, vědeckého a výzkumného charakteru,
- přenos know-how, sdílení zkušeností s ekonomickou a společenskou transformací
a posilování kapacit pro kvalitní správu veřejných věcí (tzv. good governance), projekty musí být v souladu s naplňováním Cílů udržitelného rozvoje.
 Globální rozvojové vzdělávání
 Osvěta veřejnosti a komunikace výsledků ZRS
maximální výše dotace 90 % nákladů projektu
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Oprávnění žadatelé

Liší se dle jednotlivých výzev a jsou definováni v souladu s ustanovením usnesení vlády
č. 657 ze dne 6. 8. 2014 a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb.

Požadavky
a partnerství

Liší se dle typu dotačního titulu, zapojen musí být minimálně jeden další partner
z prioritních zemí programu.

Procesní postup
podání žádosti

Žádosti se předkládají ve fyzické formě zpracované dle podmínek jednotlivých výzev na
adrese ČRA. Zpravidla jsou vyžadována dvě písemná vyhotovení spolu s elektronickou
verzí nahranou na elektronickém médiu.

Orientační termín
příjmu žádostí
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Dotační řízení je vyhlašováno každý rok, přibližně začátkem září (pro následující kalendářní rok). Příjem žádostí končí zpravidla v říjnu, minimálně měsíc od vyhlášení výběrového řízení. U žádostí pro rok 2018 byl termín 17. říjen 2017
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3.4.6 Projekt Rozvoj Good Governance ve městě Čačak na základě zkušeností ve Valašském
Meziříčí
Téma

Rozvoj konceptu Good Governance

Program

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR

Název projektu

Rozvoj Good Governance ve městě Čačak na základě zkušeností ve Valašském Meziříčí

Realizátor projektu,
partneři

Město Valašské Meziříčí (ČR), Grad Čačak (Srbsko)

Rozpočet

Celkové náklady projektu: 493 280 Kč

Období realizace

Duben – prosinec 2016

Web

http://www.valasskemezirici.cz
http://www.valasskemezirici.cz/vymena%2Dzkusenosti%2Da%2Dprenos%2Ddobre%2Dpraxe%2Dv%2Doblasti%2Delektronizace%2Dverejne%2Dspravy%2Dvalasske%2Dmezirici%2Dcacak%2Dpro%2Drozvoj%2Dgood%2Dgovernance/ds-2290/
archiv=0

Projektový záměr:

Projekt rozvoje konceptu Good Governance v srbském městě Čačak měl zlepšit efektivnost jeho státní správy a samosprávy. Zejména efektivita veřejné
správy je jedním ze stěžejních indikátorů kvalitní
a moderní společnosti a zpřehlednění rozhodovacích
procesů a zlepšení informovanosti občanů vede ke
snižování korupce, manipulace a celkově napomáhá
budovat kvalitní občanskou společnost. Optimalizace
nastavených procesů ve veřejné správě byla zásadní
otázkou i v případě rozvoje města Valašské Meziříčí,
přičemž město vynaložilo a stále vynakládá nemalé
prostředky na modernizaci současných systémů.

Cíl:

Cílem projektu bylo sestavení detailní analýzy vhodných opatření k zefektivnění veřejné správy ve městě
Čačak.

Realizované aktivity:

Uskutečnila se tři pracovní setkání, dvě ve městě Valašské Meziříčí a jedno ve městě Čačak. V průběhu
setkávání se definoval společný zájem a ustanovily
se základní představy o konceptu Good Governance.
Následovala důkladná analýza dat v srbském městě, ze kterých vzešel komplexní dokument představující nejdůležitější výstup projektu.

Přínosy/výstupy:

Vypracovala se detailní strategie obsahující návrhová opatření, která napomohou zefektivnit veřejnou správu. Z plánovaného cíle získání deseti vhodných opatření se podařilo nalézt více jak dvojnásobek. Nejednalo se
o velké investiční záměry, ale o drobné úpravy a inovace, které ve spojitosti s dalším opatřením velmi zjednoduší
chod úřadu jak pro zaměstnance, tak pro občany. Například zavedení bezplatné wi-fi sítě ve veřejných prostorech
je určitě dobrým počinem, ale většího efektu se dosáhne, když bude tato aktivita spjata s dalšími inovacemi pro
úředníky (např. elektronická objednávka služebních vozidel nebo online přístup do elektronické komunikace)
a pro občany (např. samoobslužný platební systém nebo online komunikace).
Pro město Valašské Meziříčí měl tento projekt přínos zejména v ověření, že se jeho práce ubírá správným směrem
a pro méně rozvinuté regiony může představovat důležitý vzor. Významnou přidanou hodnotou bylo samotné
zavedení navrhnutých opatření ve městě Čačak.
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Problémy a doporučení:
Při jakékoli rozvojové pomoci je velmi důležité přistupovat k dané problematice objektivně a detailně se seznámit
s místním prostředím. Jen tak lze nalézt vhodná řešení a východiska. Rozvojová pomoc obvykle cílí na méně rozvinuté regiony, s čímž jsou spjaté zejména technické problémy a neexistence detailních dat.

Slovo realizátora:

„Valašské Meziříčí v rámci projektu připravilo celkem padesát čtyři opatření, především v oblasti elektronizace a zlepšení služeb našim klientům. O úspěchu následné implementace svědčí ocenění „Přívětivý úřad“, v jehož rámci jsme ve
Zlínském kraji dosáhli v roce 2016 nejlepšího umístění. Jsem velmi rád, že díky dotaci České rozvojové agentury jsme se
mohli se svými zkušenostmi podělit i s naším partnerským městem Čačak, a ještě se také sami mnohému přiučit. Stotisícové město Čačak je jedním z nejperspektivnějších měst v Srbsku, v oblasti projektového managementu disponuje
opravdu akčním a dělným týmem, proto doufám, že naše mnohaletá spolupráce bude úspěšně pokračovat.“
Josef Matocha, tajemník Městského úřadu Valašské Meziříčí
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4. Závěr
Místní a regionální samosprávy patří mezi veřejnoprávní subjekty, které mohou využít řady možností
financování z Evropské unie: od investic do rozvoje institucionální kapacity a zvýšení efektivity až po místní
infrastrukturní projekty. Prostřednictvím politiky soudržnosti jsou podporovány projekty vedoucí k hospodářské, sociální a územní soudržnosti.
I přes deklarované možnosti nebývá nalezení vhodné podpory pro projektové záměry vždy jednoduché
a rychlé. Smyslem této publikace proto bylo doplnit
předcházející dvě publikace Svazu (Evropské fondy pro obce, která komplexně shrnuje možnosti využití Evropských strukturálních a investičních fondů,
a Národní dotační zdroje – příležitosti a možnosti pro
města a obce, která je zaměřena na dotační programy
financované ze státního rozpočtu) a uceleně představit dotační možnosti pro místní samosprávy. Zároveň
jsme chtěli prostřednictvím prezentace realizovaných
projektů ukázat, jak konkrétně jsou programy u nás
využívány.
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Rádi bychom totiž přispěli k většímu zapojení českých obcí a měst do komunitárních programů
a programů s mezinárodním přesahem, jejichž cíle
a podporované aktivity se mohou jevit jako hodně
vzdálené reálným potřebám samospráv, velice náročné pro administraci nebo je jejich vymezení příliš abstraktní pro představu konkrétních projektů. Věříme,
že vám struktura publikace napomůže skloubit představy o podobě projektu s podporovanými záměry.
Doporučujeme při čtení využívat interaktivní propojení na uvedené odkazy a sledovat aktuální informace
a pokyny odpovědných/řídících orgánů.
Doufáme, že právě tato naše publikace se pro vás stane
tím správným ukazatelem na cestě za hledáním financování pro vaše projektové záměry a příklady konkrétních realizovaných projektů přispějí k lepší představě
o využitelnosti publikovaných programů.
Za spolupráci při přípravě této publikace patří naše
poděkování všem realizátorům představených projektů a správcům programů.
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5. Seznam zkratek
AV ČR		
Akademie věd České republiky
ANRU		
L‘Agence Nationale pour la Rénova		tion Urbaine
a. s.		
akciová společnost
AUT		
Rakousko
BE		 Belgie
BiH		
Bosna a Hercegovina
BKOM		
Brněnské komunikace
BU		 Bulharsko
BYPAD		
Bicycle Policy Audit
CE		
Central Europe
oxid uhličitý
CO2		
COFUND
Spolufinancování regionálních, ná		
rodních a mezinárodních programů
CZ 		
Česká republika/česky
ČOV		
čistička odpadních vod
ČR 		
Česká republika
ČRA		
Česká rozvojová agentura
DVPP		
Další vzdělávání pedagogických pra		covníků
DPMB		
Dopravní podnik města Brna
EACEA		
Výkonná agentura pro vzdělávání,
		
kulturu a audiovizuální oblast
EaSI		
Program EU pro zaměstnanost a so		ciální inovace
EBBA		
European Border Breakers Awards
ECVET		
Evropský systém kreditů pro odborné
		
vzdělávání a přípravu
EFF		
Evropský festival filozofie
EFRR		
Evropský fond pro regionální rozvoj
EIF		
Evropský investiční fond
Evropský inovační a technologický inEIT 		
		stitut
EK		
Evropská komise
eMS		
elektronický monitorovací systém
EN		 anglicky
ENI		
Evropský nástroj sousedství
EP		
Evropský parlament
ERDF		
Evropský fond pro regionální rozvoj
ESI		
Evropské strukturální a investiční fon		dy
ESPON		
Evropská monitorovací síť pro územní
		
rozvoj a soudržnost
EU		
Evropská unie
EUSDR		
Strategie EU pro Podunají
ESP		
Španělsko
ESÚS		
Evropské seskupení pro územní spo		lupráci
EÚS		
Evropská územní spolupráce
FIN		 Finsko
FMP		
fond malých projektů
FR		 Francie
GB		
Velká Británie
GIS		
geografické informační systémy
GPS		
globální polohový systém
GR		 Řecko
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GŘ 		
generální ředitelství
GŘ EAC		
Generální ředitelství pro vzdělávání
		a kulturu
GŘ RTD		
Generální ředitelství pro výzkum 		
		a inovace
H2020		
Horizont 2020
HR		 Chorvatsko
HU		 Maďarsko
CH		 Švýcarsko
ICT		
informační a komunikační technolo		gie
IKT		
informační a komunikační technolo		gie
iOLF		
online systém programu Interreg		
		EUROPE
IPA		
Nástroj předvstupní pomoci
IR		 Irsko
IT 		
Itálie
JRC		
společné výzkumné středisko
JS		
společný sekretariát
KKP		
kulturní a kreativní průmysl
KRNAP		
Krkonošský národní park
LOT		
Lotyšsko
LP		
Lead Partner (vedoucí partner)
LT		 Litva
MČ		
městská část
MMÚ		
Magistrát města Ústí nad Labem
MPSV 		
Ministerstvo práce a sociálních věcí
		ČR
MSP		
malé a střední podniky
MŠ		
mateřská škola
MU		
Masarykova univerzita
MÚ		
městský úřad
MŽP		
Ministerstvo životního prostředí ČR
NL		 Nizozemí
NNO 		
nestátní nezisková organizace
NOR		
Norsko
o. p. s. 		
obecně prospěšná společnost
OP		
operační program
ORP		
obec s rozšířenou působností
OVP		
odborné vzdělávání a příprava
OVZ		
otevřené vzdělávací zdroje
P&R		
Park and Ride
PIC 		
účastnický identifikační kód
PL		 Polsko/polsky
POR		
Portugalsko
PO		
prioritní osa
RIS3		
Výzkumná a inovační strategie pro in		teligentní specializaci
RU		 Rumunsko
RWS		
Rijkswaterstaat (výkonná organizace
		
Ministerstva infrastruktury a vodního
		
hospodářství v Nizozemí)
s. r. o. 		
společnost s ručením omezeným
SC		
specifický cíl
SK		 Slovensko/slovensky
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SLO		
Slovinsko
SR		 Slovensko
SRN		
Spolková republika Německo
SPF 		
Podpora integrace v malém měřítku
STS		
společný technický sekretariát
SUMP		
plán městské udržitelné dopravy
SWIM		
Subventions Web Input Module
TDO		
tuhý domovní odpad
UNESCO
Organizace OSN pro vzdělání, vědu
		a kulturu
v. v. i.		
veřejná výzkumná instituce
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V4		
Visegrádská aliance Česka, Maďarska,
		
Polska a Slovenska
VARP		
Visegrad Artist Residency Program
WNF		
Světový fond na ochranu přírody		
		(Nizozemí)
z. s. 		
zapsaný spolek
ZRS		
zahraniční rozvojová spolupráce
ZŠ		
základní škola
ŽoNFP		
žádost o nenávratný finanční příspě		vek
ŽP		
životní prostředí
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