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• Interreg V-A Česká republika – Polsko

• Program podporovaný EU

• www.cz-pl.eu

• Program pro spolupráci mezi příhraničními regiony obou zemí

• Pouze pro území krajů, které sousedí s PL/CZ



STRUČNÝ OBSAH PROGRAMU

• Podporovány 4 typy projektů - projekty ve 4 osách:

• Osa I - Společné řízení rizik (záchranné/bezpečnostní složky na hranicích)

• Osa II – Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu 
zaměstnanosti (cestovní ruch)

• Osa III – Vzdělání a kvalifikace (zejména jazykové vzdělávání, stř. a vyšší 
školy)

• Osa IV – Spolupráce institucí a komunit 



OSA IV – VHODNÍ PŘÍJEMCI

• 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



OBSAH OSY IV - Spolupráce institucí a komunit

• neinvestiční projekty - investiční výdaje jako nezbytný doplněk 

• Investiční akce nelze požádat samostatně

• min. 40 tis.Euro (cca 1 mil. Kč)

• 3 opatření:
• IV.1. Opatření směřující k posilování integrace na lokální úrovni, spolupráce 

občanské společnosti a další aktivity přispívající ke kohezi na lokální úrovni

• IV.2. Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy

• IV.3. Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí, včetně spolupráce 
NNO a sociálních a hospodářských partnerů



OBSAH OSY IV - Spolupráce institucí a komunit

• OPATŘENÍ IV.1. Opatření směřující k posilování integrace na lokální 
úrovni, spolupráce občanské společnosti a další aktivity přispívající ke 
kohezi na lokální úrovni

• V rámci této aktivity budou financované projekty Fondu mikroprojektů
zaměřující se na posilování integrace na lokální úrovni, spolupráci 
občanské společnosti a další aktivity přispívající ke kohezi na lokální 
úrovni. 



OBSAH OSY IV - Spolupráce institucí a komunit

• OPATŘENÍ IV.2. Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy

• V rámci aktivity budou podpořeny projekty spolupráce institucí 
veřejné správy z obou stran hranice, směřující ke společnému řešení, 
problémů a využití potenciálů, s cílem zefektivnění výkonu správy ve 
společném území a realizace optimálních řešení v oblastech, jež jsou 
primárně v kompetenci veřejné správy a v oblasti veřejných služeb pro 
obyvatelstvo na obou stranách hranice.



OBSAH OSY IV - Spolupráce institucí a komunit

• OPATŘENÍ IV.3. Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí, 
včetně spolupráce NNO a sociálních a hospodářských partnerů

• V rámci aktivity budou podporovány projekty týkající se rozvoje 
kooperačních sítí institucí veřejné správy, NNO a ostatních způsobilých 
žadatelů, realizujících činnosti přispívající k rozvoji společného 
pohraničí.
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ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI

• Žádosti přijímá a administruje:

Společný sekretariát Interreg V-A Česká republika – Polsko 

- sídlo v Olomouci

• Podání 2 kolové:

1. kolo – projektový záměr

2. kolo – vlastní kompletní projekt

• 1. kolo- povinné podání tzv. projektového záměru, jehož smyslem je 
získat přehled o připravovaných žádostech a poskytnout žadatelům 
(statutárním zástupcům) zpětnou vazbu o souladu či nesouladu 
záměru s cíli Programu.



TERMÍNY

Již proběhlé výzvy - 2016:

• PO II – cestovní ruch v r. 2016 - 80 projektů

• PO III – vzdělávání v r. 2016 - 23 projektů, zatím jen 2 schváleny

• PO IV – spolupráce v r. 2016 - 71 projektů / 44 hodnoceno

Připravované výzvy 2017:



CO UDĚLAT PRO ÚSPĚŠNÝ PROJEKT?

• 1) sepsat investiční – projektový záměr

• 2) najít partnera

• 3) podat v termínu projektový záměr (osa IV – do 28.2.2017)

• 4) zapracovat do projektu požadavky stanoviska k záměru

• 5) podat úplnou projektovou žádost + přílohy

• 6) po schválení realizovat projekt

• 7) na závěr požádat o vyúčtování a proplacení

pozn.: důležitá je podmínka kvalitní dvojjazyčnosti dokumentů – kvalitní 
překlad dokumentů



HODNOCENÍ PROJEKTU

• Hodnocení přeshraniční spolupráce spočívá v hodnocení, do jaké míry 
jsou splněna jednotlivá kritéria spolupráce

• Partneři musí splnit minimálně tři ze čtyř následujících kritérií:
• společná příprava projektu 

• společná realizace projektu 

• společný personál 

• společné financování projektu 

• Hodnocení kvality projektu – společný panel expertů

• Hodnocení přeshraničního dopadu
• Jaká je přidaná hodnota společné realizace projektu?

• Jaká je míra příspěvku projektu k propojování příhraničí?

• Jaký je dopad aktivit projektu na druhé straně hranice?

• Jaká je šíře dopadu projektu ve společném území?

• Jaká je udržitelnost přeshraničního dopadu a výsledků projektu?



HODNOCENÍ PROJEKTU

• - společná realizace projektu s partnerem z druhého státu 

Společná realizace spočívá v tom, že se partneři z obou zemí podílejí 
obdobnou měrou na realizaci aktivit vedoucích k naplnění cílů projektu. 
Partneři mají zpracován společný plán aktivit včetně harmonogramu 
prací. Aktivity plánované v projektu spolu souvisí z časového i věcného 
hlediska a vhodně se doplňují. Partneři se aktivně podílejí na aktivitách 
partnera/partnerů z druhé strany hranice. Projekt je společně 
propagován. 



HODNOCENÍ PROJEKTU

• společný personál

Společný personál se podílí na všech podstatných aktivitách projektu. V 
rámci projektu je jmenován ze zástupců zapojených partnerů společný 
projektový tým, který má stanovena pravidla spolupráce, např. je určen 
vedoucí týmu, jsou rozděleny úkoly a kompetence jeho členů, určena 
pravidla komunikace a setkávání apod. Tento tým realizuje projekt po 
celou dobu jeho realizace společně.



HODNOCENÍ PROJEKTU

• - společné financování projektu oběma stranami 

Společné financování je splněno za předpokladu, že podíl partnera/rů z 
druhého státu je ve výši min. 10 % z celkových způsobilých výdajů 
projektu. Míra financování projektu by měla být na obou stranách 
hranice vyvážená a přiměřená vzhledem k plánovaným aktivitám 
jednotlivých partnerů.



NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI:

• nesoulad údajů v žádosti a přílohách

• nesoulad jazykových verzí

• nesprávně zvolené, respektive nekvantifikované výsledkové indikátory

• nesprávně zvolené, respektive nekvantifikované výstupové indikátory

• nesprávně zvolené umístění (lokalizace): místo fyzické realizace nebo 
území dopadu

• nesprávné označení plátce/neplátce DPH



NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V PŘÍLOHÁCH ŽÁDOSTI:

• nesoulad údajů v Podrobném rozpočtu projektu s projektovou žádostí

• nepřiložené, neúplně vyplněné nebo chybně vyplněné Prohlášení 
VP/PP

• chybně vyplněné přílohy týkající se příjmů

• nepřiložené, neúplně vyplněné nebo chybně vyplněné přílohy 
související se stavebními pracemi

• nesoulad přílohy č. 33 Specifikace nákupů a služeb – příloha povinná 
POUZE pro polské partnery předkládána k Podrobnému rozpočtu 
polských partnerů



• Seminář v Ostravě – 15.12.2016 (k výzvě osa 3. a 4.)

• Přihlaste se na Open Day – otevřený konzultační den na Společném 
sekretariátu Interreg V-A Česká republika – Polsko (Olomouc):

• Otevřené konzultační dny se na Společném sekretariátu Interreg V-A 
Česká republika – Polsko konají každou první středu v měsíci. 

• Během konzultací můžete s odbornými pracovníky Sekretariátu 
projednat např. projektový záměr, projektovou žádost, přílohy, 
respektive si můžete nechat vysvětlit veškeré další otázky související s 
realizací projektů např. ve fázi připravování smlouvy, vyúčtování nebo 
kontroly. Pracovníci Sekretariátu Vám budou tento den plně k 
dispozici. 

• 4.01.2017, 1.02.2017, 1.03.2017, 5.04.2017, 10.05.2017

• Monitorovací výbor 8. - 9. 12. 2016 v Harrachově - na programu 
jednání budou mimo jiné projekty v prioritní ose 2 a 4 a vyhlášení 
nových výzev.



Děkuji za pozornost

Ing. Jaroslav Brzák

Region HANÁ, z.s.

Nám. T.G. Masaryka 99, 

Náměšť na Hané

Tel.: +420 605 174 701

region.hana@seznam.cz

Více informací na:

www.regionhanha.cz


