
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Potenciál rozvoje přeshraniční 

česko-polské spolupráce a co 

nového EU 21+
(Interreg) 2021 - 2027



Návrhy nové legislativy

• 29. 5. 2018 publikovala EK návrhy nařízení pro 
programové období 2021 – 2027

• jedná se o soubor více nařízení, pro Evropskou 
územní spolupráci podstatná 3:
▪ Nařízení o společných ustanoveních (tzv. obecné 

nařízení)

▪ Nařízení o Evropském fondu pro regionální rozvoj

▪ Nařízení o zvláštních ustanoveních týkajících se 
cíle Evropská územní spolupráce (Interreg)

• nařízení dostupná na této adrese: 
https://ec.europa.eu/commission/publications/re
gional-development-and-cohesion_cs

https://ec.europa.eu/commission/publications/regional-development-and-cohesion_cs


Co návrhy nařízení 

obsahují?



Struktura Interreg a finanční 

rámec

• změna struktury Interreg – nově 5 komponent 
místo 3:
▪ přeshraniční spolupráce na pozemních 

hranicích

▪ nadnárodní spolupráce a spolupráce na mořských 
hranicích

▪ spolupráce mezi nejvzdálenějšími regiony

▪ meziregionální spolupráce

▪ meziregionální inovační investice

• snížení alokace na Interreg o cca 0,5 mld. EUR

• snížení míry spolufinancování na 70 % (na 
úrovni programu)



Způsob přidělování prostředků

• zachováno alokování prostředků na program 

přes členský stát

• doplněno nové kritérium pro přidělování alokace 

členskému státu – počet obyvatel žijících ve 

vzdálenosti do 25 km od hranice (váha 40 %)

• zachována možnost přesunout 15 % prostředků 

mezi přeshraniční a nadnárodní spoluprací

• € 226 221 710 x ?



Tematické zaměření I

Nově jen 5 cílů politiky:

1. Inteligentnější Evropa – výzkum a inovace, 
posílení konkurenceschopnosti malých a 
středních podniků, inteligentní specializace

2. Zelenější, nízkouhlíková Evropa –
energetická účinnost, obnovitelné zdroje 
energie, přizpůsobení změnám klimatu a 
prevence rizik, hospodaření s vodou, 
biologická rozmanitost 

3. Propojenější Evropa – digitální propojení, 
rozvoj TEN-T sítí, rozvoj celostátní, regionální, 
místní a přeshraniční mobility



Tematické zaměření II

4. Sociálnější Evropa – rozvoj sociálních 

inovací a infrastruktury, rozvoj infrastruktury 

pro vzdělávání, posílení sociálně-

ekonomické integrace, zajištění rovného 

přístupu ke zdravotní péči

5. Evropa bližší občanům – podpora 

integrovaného sociálního, hospodářského a 

environmentálního rozvoje, kulturního 

dědictví a bezpečnosti v městských a 

venkovských oblastech



Tematické zaměření III

Nařízení pro Interreg doplňuje:

• specifické cíle pro 4. cíl politiky umožňující 

realizovat také neinvestiční aktivity 

• specifický cíl „Lepší správa Interreg“:

▪ posilování kapacity orgánů veřejné správy, 

zejména těch, které jsou pověřeny správnou 

konkrétního území

▪ podpora právní a správní spolupráce a 

spolupráce mezi občany a orgány, zejména s 

cílem vyřešit právní a jiné překážky v 

příhraničních oblastech



Tematická koncentrace

• minimálně 60 % alokace programu na max. 3 

cíle politiky

• dalších nejméně 15 % alokace programu na 

specifický cíl Lepší správa Interreg



Ukotvení Fondu malých projektů

• FMP přímo zmíněn v nařízení jako projekt a 
ten, kdo FMP spravuje jako příjemce

• stanoveny finanční limity – 20 mil. EUR nebo 
15 % alokace programu na FMP

• stanoveny další podmínky:

▪ příjemce FMP by měl být přeshraniční právní 
subjekt nebo Evropské seskupení pro územní 
spolupráci

▪ náklady na administraci nesmí překročit 20 % 
Fondu

▪ povinné využívání zjednodušených forem 
vykazování výdajů



Další navrhované změny 

• řízení programu:

▪ centralizace prvostupňové kontroly pod řídící 

orgán – již ne národní kontroloři

▪ certifikační orgán nahrazen subjektem 

vykonávajícím auditní funkci

▪ zjednodušení v oblasti auditů – auditované 

projekty nevybírány za každý program, ale za 

všechny programy Interreg dohromady

▪ proplácení technické pomoci formou paušálu



• Vydán tzv. Border orientation paper

• Představa EK o zaměření programu

• Prevence zrcadlových projektů

• využít stávající potenciál  spojení v příhraničních 

oblastech Cieszyn - Český Těšín a Kudowa Zdrój -

Náchod za účelem jeho dalšího zlepšení

Podklad EK k programu 



Výsledky výzkumu absorpční kapacity

Cíl politiky 1; 20; 3%
Cíl politiky 2; 46; 8%

Cíl politiky 3; 58; 10%

Cíl politiky 4; 31; 5%

Cíl politiky 5; 204; 34%

Cíl politiky - Interreg; 237; 40%

Zájem o cíle politiky dle četnosti projektů



Cíl politiky 1; 4%
Cíl politiky 2; 9%

Cíl politiky 3; 8%

Cíl politiky 4; 5%

Cíl politiky 5; 37%

Cíl politiky -
Interreg; 37%

Česká část území (celkově) (dle počtu projektů)

Cíl politiky 1; 3% Cíl politiky 2; 7%

Cíl politiky 3; 10%

Cíl politiky 4; 4%

Cíl politiky 5; 35%

Cíl politiky - Interreg; 
41%

Polská část území (celkově) (dle počtu projektů)



Další postup a časový 

harmonogram



Rámcová pozice ČR

• MMR ve spolupráci s dalšími dotčenými 

resorty připravilo rámcové pozice pro 

vyjednávání nařízení v Radě EU

• součástí i rámcová pozice k nařízení pro 

Interreg

• rámcové pozice schváleny vládním Výborem 

pro EU 4. 9. 2018. 



Harmonogram vyjednávání na 

evropské úrovni

• nařízení schvaluje Rada EU (členské státy) a 

Evropský parlament (EP)

• cílem bylo schválit nařízení v květnu 2019 

před volbami do EP - NE



http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-

kraje/evropska-unie-EHP/2014-

2020/interreg_v_a_cr_pr.pdf

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

Příklady projektů v současném období

http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/evropska-unie-EHP/2014-2020/interreg_v_a_cr_pr.pdf
http://www.cz-pl.eu/


Královéhradecký kraj - 9 488 532 EUR

Modernizace silnic v okolí Rokytnice v Orl. h. a Říček 

v Orl. h. 

Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických 

a Bystřických hor



Česko-polská Hřebenovka – východní část
Euroregion Glacensis, Královéhradecký kraj, Městys Nový Hrádek, Obec Deštné v 

Orlických horách, Obec Olešnice v Orlických horách, Obec Vysoká Srbská, 

Sdružení Neratov z.s. -3 035 553 EUR

Dálková trasa Ještěd–Sněžka–Praděd s možností variantních severních 

tras přes polské území Bystřických nebo Sových hor



Správa Krkonošského národního parku-319 513,39 

EUR

Společné vzdělávání pracovníků Správy 

KRNAP a KPN



Děkuji za pozornost!

David Machač

Odbor evropské územní spolupráce

Ministerstvo pro místní rozvoj

Tel. 2 3415 2012

e-mail: david.machac@mmr.cz

mailto:david.machac@mmr.cz


PO1: „inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní 

ekonomické transformace“ (dále jen „CP 1“) prostřednictvím:

i) posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých 

technologií;

ii) využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády;

iii) posílení růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků;

iv) rozvoje dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou 

transformaci a podnikání;



PO2: „zelenější, nízkouhlíková Evropa díky podpoře přechodu na čistou a spravedlivou 

energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení se změnám 

klimatu a prevence a řízení rizik“ (dále jen „CP 2“) prostřednictvím:

i) podpory opatření v oblasti energetické účinnosti;

ii) podpory energie z obnovitelných zdrojů;

iii) rozvoje inteligentních energetických systémů, sítí a skladování na místní úrovni;

iv) podpory přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám;

v) podpory udržitelného hospodaření s vodou;

vi) podpory přechodu k oběhovému hospodářství;

vii) posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení 

znečištění;



PO3: „propojenější Evropa díky zvyšování mobility a regionálního 

propojení IKT“ (dále jen „CP 3“) prostřednictvím:

i) zvýšení digitálního propojení;

ii) rozvoje udržitelné, inteligentní, bezpečné a intermodální sítě TEN-T 

odolné vůči změnám klimatu;

iii) rozvoje udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální 

a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu 

k síti TEN-T a přeshraniční mobility;

iv) podpory udržitelné multimodální městské mobility;



PO4: „sociálnější Evropa díky provádění evropského pilíře 
sociálních práv“ (dále jen „CP 4“) prostřednictvím:

i) zlepšení efektivity trhů práce a přístupu ke kvalitnímu 
zaměstnání pomocí rozvoje sociální inovace a infrastruktury;

ii) zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti 
vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí 
rozvoje infrastruktury;

iii) posílení sociálně-ekonomické integrace marginalizovaných
komunit, migrantů a znevýhodněných skupin pomocí 
integrovaných opatření, včetně bydlení a sociálních služeb;

iv) zajištění rovného přístupu ke zdravotní péči pomocí rozvoje 
infrastruktury, včetně primární péče;



PO5: „Evropa bližší občanům díky podpoře udržitelného a 

integrovaného rozvoje městských, venkovských a pobřežních oblastí a 

místních iniciativ“(dále jen „CP 5“) prostřednictvím:

i) podpory integrovaného sociálního, hospodářského 

a environmentálního rozvoje, kulturního dědictví a bezpečnosti 

v městských oblastech;

ii) podpory integrovaného sociálního, hospodářského 

a environmentálního místního rozvoje, kulturního dědictví 

a bezpečnosti a v případě venkovských a pobřežních oblastí také 

prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje.


