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3. výzva programu 
Interreg CENTRAL 

EUROPE bude 
vyhlášena 

21. září 2017 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 
2014 – 2020 

 

Interreg CENTRAL EUROPE 

 

Duben 2017 

Programové území 

Zasahuje na území 9 států: 

 Rakousko – celá země, 
 Česká republika – celá země, 
 Německo – regiony Bádensko-Württembersko, 

Bavorsko, Berlín, Braniborsko, Meklenbursko-
Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, 

 Maďarsko – celá země, 
 Itálie – Emilia-Romagna, Furlandsko-Julské 

Benátsko, Ligurie, Lombardie, Piemont, 
autonomní provincie Bolzano, autonomní 
provincie Trento, Valle d'Aosta a Benátsko, 

 Polsko – celá země, 
 Slovenská republika - celá země, 
 Slovinsko - celá země, 
 Chorvatsko - celá země. 

Rozpočet programu 

Projektům může být přiděleno celkem 231,8 mil. EUR 

ERDF ve 4 prioritních osách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Způsobilí žadatelé 

Subjekty z veřejného i soukromého sektoru, které 

přispějí k naplňování specifických cílů programů. 

Oprávněný žadatel musí mít krom právní subjektivity 

též dostatečnou finanční a administrativní kapacitu 

k realizaci projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Míra spolufinancování 

80 % 
 

pro partnery z 
 

Rakouska, Německa a Itálie 
 

85 % 
 

pro partnery z 
 

Chorvatska, České republiky, Maďarska, 
Polska, Slovenska a Slovinska 

 
Platí pravidlo tzv. zpětného financování. To znamená, 
že dotace se proplácí za výdaje, které byly příjemci již 
vynaloženy v průběhu pololetých reportovacích období 
a následně kontrolorem zkontrolovány. Zálohové platby 
příjemcům Interreg CENTRAL EUROPE se neposkytují. 
Zároveň se českým příjemcům neposkytuje 
spolufinancování projektu ze státního rozpočtu ČR.   

 

 

Evropský dotační program, který rozvíjí 

spolupráci ve střední Evropě, s cílem řešit 

společné výzvy měst a regionů v oblasti 

inovací, snížení emisí CO2, přírodních 

a kulturních zdrojů anebo dopravy. 

PŘÍKLADY ZPŮSOBILÝCH ŽADATELŮ: 

 místní, regionální a národní orgány veřejné správy 

 regionální rozvojové agentury 

 regionální inovační agentury 

 nevládní organizace 

 finanční instituce 

 vzdělávací instituce 

 univerzity a výzkumné ústavy 

 soukromé společnosti 

 



Partnerství 

Partnerství projektu vždy tvoří jeden vedoucí partner  
a větší počet projektových partnerů. Vedoucí partner 
přebírá odpovědnost za realizaci projektu po 
organizační a finanční stránce.  
 
Do projektů se společně zapojují partneři, kteří již měli 
vzájemné dobré zkušenosti z předešlé spolupráce 
anebo partneři, kteří chtějí navázat spolupráci nově. 
K vyhledání nových vhodných partnerů může napomoct 
kategorie ´APPLY´ na webstránce programu, kde lze 
prohlížet ´Project ideas´, zapojit se do ´Interreg CE 
Community´ anebo do ´LinkedIn´ diskusních skupin.  
 
Minimální požadavek na projektové partnerství je účast 
alespoň tří partnerů s finanční účastí ze tří členských 
zemí, přičemž nejméně dva z nich mají sídlo 
v programovém území.  

Cíle projektu 

 
 
 
Cíle projektu musí odpovídat vybranému specifickému 
cíli programu, především co se týká dosažení 
požadovaných výsledků. Od projektů se očekává, že 
jejich realizace přispěje k posílení kapacit  
a zavedení (nadnárodně aplikovatelných) inovací.  

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 
 Strategie / Akční plány 
 Nástroje 
 Pilotní akce či investice 
 Semináře 

Prioritní osy 

Celkem je program rozdělen na 4 prioritní osy; ty se 

dále dělí na 2 až 3 specifické cíle detailněji popsané 

v programových dokumentech: 

 
INOVACE  
Prioritní osa 1 Spolupráce v oblasti 
inovací s cílem zvýšit 
konkurenceschopnost Střední Evropy 
Specifické cíle 1.1, 1.2 

 
 
NÍZKOUHLÍKOVÉ STRATEGIE 
Prioritní osa 2 Spolupráce v oblasti 
nízkouhlíkových strategií ve Střední 
Evropě 

 Specifické cíle 2.1, 2.2, 2.3 
   

 
PŘÍRODNÍ A KULTURNÍ ZDROJE 
Prioritní osa 3 Spolupráce v oblasti 
přírodních a kulturních zdrojů pro 
udržitelný růst ve Střední Evropě 
Specifické cíle 3.1, 3.2, 3.3 

 
 
DOPRAVA 
Prioritní osa 4 Spolupráce v oblasti 
dopravy s cílem zajistit lepší spojení  
ve Střední Evropě 
Specifické cíle 4.1, 4.2 
 

Co program podporuje? 

Program se soustředí zejména na financování aktivit 

neinvestičního charakteru, tj. především „měkkých“ 

projektů, jejichž hlavních cílem je výměna zkušeností 

(včetně dobré praxe) a příprava společných strategií, 

nástrojů či plánů, jež mohou využívat cílové skupiny.  

 

PŘED PŘEDLOŽENÍM ŽÁDOSTI 

Jazykem programu je angličtina, takže pro předložení 
žádosti a účast v projektu je nezbytná její dobrá 
znalost. Projektovou žádost předkládá vedoucí partner, 
přičemž ještě před jejím předložením: 
 

1. Připraví základní projektový záměr/myšlenku 
2. Ověří v databáze projektů Interreg CENTRAL 

EUROPE, jestli už obdobný projekt z programu 
dotace nezískal 

3. Obeznámí se s manuálem pro žadatele k výzvě 
(´APPLY´) 

4. Zjistí relevanci projektového záměru vůči 
požadavkům programu 

5. Vybírá si a kontaktuje vhodné projektové 
partnery, stanoví jejich role a očekávané přínosy 

6. Konzultuje projektový záměr se zástupci 
Společného sekretariátu („JS“) ve Vídni po 
vyhlášení výzvy  

7. Spojí se s Národním kontaktním místem 
8. Účastní se průvodních seminářů k aktuální výzvě, 

pořádaných JS a Národním kontaktním místem 
 

Projektoví partneři jsou do přípravy projektové žádosti 
zapojeni.  

PO PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI 

Národní kontaktní místa členských států si od partnerů 

(uvedených v projektové žádosti, majících sídlo 

v daném státě) vyžádají dokumenty k ´legal status 

check,´ což je kontrola nezbytná k ověření způsobilosti. 

KONTAKTY 

www.interreg-central.eu, www.dotaceeu.cz 

nadnarodni@mmr.cz, twitter: @Interreg_CZ 

Národní kontaktní místo - Odbor evropské územní 

spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj 

Výzvy v území řešeném 
projektem

Potřeby 
stakeholdrů

Nadnárodní 
rozměr

Cíle 
projektu

Specifický cíl 

programu 

http://www.interreg-central.eu/
http://www.dotaceeu.cz/
mailto:nadnarodni@mmr.cz
https://twitter.com/Interreg_CZ

