
Přeshraniční program Interreg Česko - Polsko 2021-2027

8. ročník regionálních setkání „ROZVOJ OBCÍ A REGIONŮ 2022“



Prioritní osy a rozpočet programu 

• Míra spolufinancování z EU (EFRR) - 80 % z celkových způsobilých výdajů.

• Spolufinancování ze státního rozpočtu podle Metodiky spolufinancování pro programové období 2021-2027 
(vydané MF ČR v březnu 2021) - Pravidla spolufinancování pro programy Interreg:

Priorita Podíl v % Alokace z EU (ERDF) v mil. EUR

1. IZS a životní prostředí 14 % 23,404

2. Cestovní ruch 40 % 66,867

3. Doprava 22 % 36,777

4. Spolupráce institucí a obyvatel 20 % 33,434

5. Podnikání 4 % 6,687

Celkem 100 % 167,169



Prioritní osa 1: Integrovaný záchranný systém a životní prostředí
Zaměřeno na 2 základní oblasti:

1. Spolupráce složek IZS

a) systémová opatření pro posílení spolupráce (komunikace, administrativní a právní překážky)

b) vzdělávání, výměna zkušeností, společná cvičení a stáže

c) modernizace/pořizování specializované techniky nezbytné pro prevenci a odstraňování následků 
rizik spojených se změnami klimatu



Prioritní osa 1: Integrovaný záchranný systém a životní prostředí

2. Spolupráce v oblasti ochrany přírody, péče o přírodní zdroje a snižování znečištění

a) síťování, koordinace, výměna zkušeností a monitoring

b) terénní opatření zaměřená na ochranu a obnovu lesa a na zadržování vody v krajině



Prioritní osa 2: Cestovní ruch

Cílem je udržitelným způsobem zlepšit využití potenciálu cestovního ruchu pro hospodářský 
rozvoj příhraničí (odstraňování bariér v přeshraniční spolupráci, podpora projektů, které 
pomohou „přesunout“ návštěvníky z exponovaných míst do míst méně navštěvovaných, 
prodloužení turistické sezóny, zvýšení přílivu finančních prostředků do přeshraničního území).

a) podpora vzniku nových, resp. rozvoj stávajících prvků cestovního ruchu (oprava, revitalizace 
a/nebo zpřístupnění hmotných památek, podpora rozvoje muzeí a expozic, výstavba 
cyklostezek/cyklotras/singltreků, výstavba/značení pěších tras, vodáckých tras, hipostezek apod., veřejná 
turistická infrastruktura, podpora rozvoje a propagace nehmotného kulturního dědictví, včetně společných 
tradic, folkloru, kulinářství, řemesel atd.)

b) propojování a vytváření produktů cestovního ruchu a jejich propagace (podpora společných 
koncepčních řešení, včetně databází apod. pro rozvoj, propagaci a využívaní kulturního a přírodního 
dědictví, vznik nových přeshraničních turistických produktů a nabídek nebo propojování a rozvoj 
stávajících, vznik společných značek, společná propagace)

c) doprovodné aktivity související s rozvojem cestovního ruchu (monitoring návštěvnosti, vzdělávání 
v oblasti cestovního ruchu - jazykové, odborné vzdělávání pracovníků v odvětví cestovního ruchu, 
výměnné stáže - informační centra, pracovníci krajů, destinačních společností, turističtí průvodci apod.)



Prioritní osa 3: Doprava

Cílem je zvýšení přeshraniční mobility.

a) modernizace, rekonstrukce nebo oprava přeshraničních silničních mostů

b) modernizace, rekonstrukce nebo oprava přeshraničních železničních tratí

c) přizpůsobení silniční infrastruktury pro rozvoj přeshraniční veřejné a bezemisní individuální 
dopravy

d) opatření pro rozvoj přeshraniční veřejné a individuální dopravy (přeshraniční tarifní/jízdenková 
schémata, meteohlásky, dopravní telematika)



Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a obyvatel

Cílem je prohlubování přeshraničních vazeb mezi institucemi a obyvateli česko-polského 
pohraničí.

a) zvyšování efektivnosti veřejné správy (cílem je identifikace a odstraňování překážek spolupráce, 
subjekty veřejné správy mohou spolu s partnery připravovat společné studie, koncepce a strategie, 
vyměňovat si informace, data a znalosti či realizovat další aktivity podobného charakteru)

b) budování vzájemné důvěry, zejména podporou akcí mezi lidmi (včetně aktivit zaměřených na 
posilování důvěry a spolupráce mezi orgány veřejné správy, podporované typy aktivit - spolupráce 
institucí, projekty typu people to people - kulturní, společenské, volnočasové, sportovní atd.)



Prioritní osa 5: Podnikání

Cílem podpory je posílit konkurenceschopnost MSP. 

a) přeshraniční služby pro podnikatele s cílem udržitelného rozšíření aktivit jejich podniků přes 
hranici (poradenství, síťování, asistence při vstupu na trh v druhé zemi, certifikace výrobků apod.)

b) přeshraniční služby pro podnikatele s cílem zlepšení přístupu k inovačním a 
výzkumným/výzkumně-rozvojovým službám (přeshraniční zprostředkování výzkumných služeb)



Další mezinárodní programy a fondy
• Nadnárodní a meziregionální programy (cíl Evropská územní spolupráce), komunitární 

programy, donátorské programy a řada dalších programů a iniciativ.

• U většiny mezinárodních programů/fondů došlo k navýšení finanční alokace (v řadě případů se 
jedná o podstatné navýšení, u některých programů lze obdržet až 100% dotaci).

• V současnosti jsou již vyhlašovány výzvy, v rámci kterých jsou rozdělovány podstatné 
prostředky na investiční a neinvestiční aktivity (na 1. výzvu nadnárodního programu Interreg 
Central Europe bylo určeno 30% alokace celého programu, na 1. výzvu nadnárodního programu 
Interreg Danube je určeno 50% alokace celého programu atd.).

• Více informací - prezentace zde, případně www.bruselskalinka.cz, www.oklinka.cz apod.

https://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/evropska-unie-EHP/EU-programy-2014-2020/EUS/prezentace_dubove_roman_klima.pdf
http://www.bruselskalinka.cz/
http://www.oklinka.cz/


• Dne 23. listopadu 2022 se bude na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje konat k přeshraničnímu 
programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027 regionální seminář, kde budou prezentovány všechny 
potřebné informace (implementační struktura, podporované území, podrobně tematické zaměření, 
finanční alokace, zjednodušené metody vykazování, Fond malých projektů, harmonogram výzev 
apod.), následovat bude diskuze. 

• Více o semináři - Regionální seminář k přeshraničnímu programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027

Regionální seminář

Ing. Roman Klíma

Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení evropských grantů

telefon: 602 488 137, e-mail: rklima@kr-kralovehradecky.cz

Kontaktní osoba na Královéhradeckém kraji

https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/evropska-unie-ehp/seminar-grantove-moznosti-mezinarodniho-visegradskeho-fondu-345940/
mailto:rklima@kr-kralovehradecky.cz
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