
Interreg DANUBE

Program nadnárodní spolupráce



Území programu

Austria; *Bosnia and 
Herzegovina; Bulgaria;
Croatia; Czech Republic; 
Germany: Baden-
Wuertemberg; Bavaria; 
Hungary; the Republic of 
Moldova; *Montenegro;
Romania; *Serbia;
Slovakia; Slovenia; 
Ukraine: Chernivetska
Oblast, Ivano-Frankiviska
Oblast, Zakarpatska Oblast, 
Odessa Oblast.

Partneři nečlenských států se mohou zapojit s pomocí fondů: Instrument for *Pre-Accession

Assistance (IPA)/European Neighbourhood Instrument (ENI)



Struktura řízení programu 

• Řídící orgán/Jednotný sekretariát
sídlo v Budapešti – Ministerstvo Financí

• Národní kontaktní místo ČR-
Síť kontaktních míst - MMR; ČR-OEÚS

• Kontrola žadatelů – CRR ČR

• Monitorovací výbor – zástupci členských 
států – MMR; ČR-OEÚS



Program ⇄ Strategie

Interreg DANUBE

• Vyčleněné programové období 
2014-2020

• Projekty financované ze zdrojů 
ERDF/IPA/ENI

• 4 tématické osy stanovené v 
programovém dokumentu → až do 
úrovně typů akcí

• cílem je řešení společných 
problémů nadnárodního významu 
formou projektů

• přispívá k naplňování EUSDR 
prostřednictvím projektů, seed
money, financováním PAC a DSP

Strategie EUSDR

• Zpracovávána od r.2009

• dlouhodobá strategie pro území 
podunajského regionu

• průřezový politický nástroj pro 
lepší horizontální koordinaci,

• využití stávajících programů a 
institucí, dostupných finančních 
nástrojů a různých fondů EU i 
dalších zdrojů bez vyčleněných 
prostředků

• Hlavní dokument Akční plán, který 
vymezuje čtyři hlavní pilíře a 
jedenáct prioritních oblastí – ČR 
energetika



Inovativně a sociálně 
zodpovědný Dunajský region

1.1. Zlepšování rámcových podmínek a 
vyvážený přístup ke znalostem
1.2. Zvyšování kvalifikace a pro 
podnikání a sociální inovace

Environmentálně a kulturně 
zodpovědný Dunajský region

2.1. Posílení nadnárodního vodního 
managmentu a prevence povodňových 
rizik
2.2. Udržitelné využívání přírodního a 
kulturního dědictví a přírodních zdrojů
2.3. Obnovování a hospodaření s 
ekologickými koridory
2.4. Zlepšení připravenosti k řízení 
rizik a katastrof

Tématické zaměření

Lépe propojený Dunajský region

3.1. Rozvoj bezpečných dopravních 
systémů šetrných k ŽP a vyvážená 
dostupnost městských a venkovských 
oblastí
3.2. Zlepšování energetické 
bezpečnosti a energetické účinnosti

Dobře řízený Dunajský region

4.1. Zvyšování institucionální kapacity k 
řešení zásadních společenských výzev
4.2. Řízení podunajské makrostrategie
(EUSDR)



alokace ERDF + IPA National
contribution

Total funding Co-financing rate

Cca 201 + 20 Mio € 37,5 +3,5 Mio € 239,6 +23,3 Mio € 85% 

Priority podíl  %
ERDF

ERDF

P1 - Inovativní a sociálně odpovědný DR 28 % 66,5 Mio €

P2 - Environmentálně a kulturně zodpovědný DR 32 % 76 Mio €

P3 - Lépe propojený DR 21 % 49,9 Mio €

P4 - Dobře řízený DR 13 % 30 Mio €

TA 6 % 16 Mio €

U čerpání zdrojů z ERDF se uplatňuje princip refinancování!! 
= zpětné proplácení výdajů (půlroční cyklus)



 Nadnárodní a územní relevance
nadnárodní přidaná hodnota namířena na výzvy a potřeby, které nemohou být řešeny čistě jen
s pomocí přístupů na místní/národní úrovni – řeší potřeby napříč územím

 Dosažení konkrétních a měřitelných výsledků; indikátory
Projekt přispívá k dosažení cílů, kterých má být dosaženo na úrovni programu pro danou
prioritní osu a vyvolat konkrétní a viditelné změny v programové oblasti.

 Trvanlivost výstupů a výsledků
Dosažené výsledky mohou být dále využity, nebo slouží jako příprava investic z jiných zdrojů

 Relevance a kvalitní partnerství (vhodní partneři), relevantní
´stakeholders´

schopni vypracovat, implementovat a následně sledovat výsledky projektu

 Účinnost z hlediska mobilizace zdrojů (lidské, finanční, přírodní)
efektivita – prokázat hodnotu za vložené prostředky

 Řádná projektová komunikace

 Efektivní projektové řízení

 Důkladně sestavený rozpočet

 Srozumitelný/ucelený přístup (pracovní plán)

Charakteristika projektů



Výstupy projektů

• Definují společné problémy / výzvy.
• jasné střednědobé a dlouhodobé cíle a priority, 

které odráží také společnou vizi v konkrétní oblasti.
• zapojení příslušných zainteresovaných stran s cílem 

zajistit udržitelnost a implementaci.
akční plán
• rozpis konkrétních opatření zaměřených na 

dosahování strategických cílů a záměrů. .
• sled kroků, které je třeba přijmout, činnosti, které 

musí být provedeny, časový rámec, fin.zdroje, 
odpovědnost

• Prostředky k dosažení určitého úkolu, 
které společně rozvíjet na nadnárodní 
úrovni a prokazuje inovativní
charakter.

• technické objekty, ale nehmotné
(metody, koncepty nebo služby) např. 
databáze, analytický nástroj, 
softwarové nástroje, nástroj pro 
informační a komunikační technologie, 
monitorovací nástroj apod. 

• navržen pro konečné uživatele

Praktická realizace nově vyvinutých řešení (např. služby, nástroje, metody nebo 
přístupy, a to i investice) mají experimentální povahu, jejímž cílem je testování, 

hodnocení a/nebo demonstrace proveditelnosti a účinnost systému. Jsou omezeny 
rozsahem (plocha, délka, měřítko) a bezprecedentní ve srovnatelné prostředí. 

Strategie

Nástroje

Pilotní aktivity

!!! Očekává se že každý projekt vyvine to implementuje a 
dokumentuje přinejmenším tři společné interakcí učení
Proces získávání / posilování institucionální znalosti v 
nadnárodní spolupráce prostřednictvím společného 
pracovního prostředí zaměřena na praktická
řešení, přenos know-how, budování kapacit, výměna 
zkušeností, peer-reviews, nebo jakýkoli jiný typ procesu učení

Znalostní interakce

AM část 6: IV. How to contribute 
to programme output indicator



Partnerství

Lead beneficiary – vedoucí příjemce 

Zodpovědný za implementaci projektu

Projektový partner – situován v programové oblasti (výjimky pouze v 
opodstatněných případech)

• ERDF

• IPA (Srbsko, Černá Hora, Bosna a Hercegovina)

• ENI (Ukrajina, Moldavsko)

Min. 3 finanční partneři ze 3 různých zemí regionu TNC Dunaj

• Veřejné subjekty – národní, regionální, místní

• Soukromé subjekty 

• Mezinárodní organizace - fungující podle národních právních norem 
kteréhokoliv z členských států DANUBE, anebo s omezením podle 
mezinárodního práva



Partnerství

nadnárodní charakter, relevantní s ohledem na cíle a aktivity projektu, vyvážené, 
přiměřené cílům projektu

• 3 financující partneři ze 3 zemí programové oblasti (∅ 15) 

• Asociovaný partner – bez finančního zapojení

• Princip Lead partnera

MA/JS

Projektový 
partner 2

Lead partner

Projektový 
partner 1

Projektový 
partner 3

Projektový 
partner 4

› z členského státu EU
› odpovědný za koordinaci/realizaci 

projektu
› Partnership Agreement, Subsidy Contract
› zajistit, že výdaje předložené PP byly 

ověřeny FLC
› zkušenosti s projekty EU, kapacita 

finanční i lidské zdroje, aktivní 
managment

Veřejné subjekty -
národní, regionální, místní
Soukromé subjekty 
Mezinárodní organizace



1. výzva - shrnutí

1.výzva vyhlášena v září 2015

Typ výzvy: dvoukolová – Expression of Interest + Application Form

• 576 žádostí přijato v 1. kroku

• Ze 100 pozvaných 91 projektů vypracovalo AF do druhého kola

• schváleno 54 projektů (704 partnerů z toho 33 českých)

Leden 2017 – začátek implementace /seminář pro LP/ Kick –off 
meetingy

• Sekce Approved projects – seznam shválených projektů 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects



o Jednokolová – kompletní žádost! – 9.května – 6.června 2017

o Tematicky omezená (1.2; 2.2; 2.3; 2.4; 3.2), délka projektu 36 měsíců

o 1. program s výzvou pro 3 fondy

• ERDF
• IPA (Srbsko, Černá Hora, Bosna a Hercegovina)
• ENI (Ukrajina, Moldavsko)

o Přijato 127 žádostí – 58 českých partnerů ve 46 projektech

o Velký zájem států IPA – Srbsko & tradičně Maďarsko

o Schváleno 22 projektů – 8 s CZ účastí (8PP + 1LP Innoschool) =1,4 mio EUR ERDF

2. výzva

CZ Infoden – 22.2. 2017

LP seminar – Budapešť 9.2. 2017



• Danube Foodplain

- Morava River Basin Authority

- Ukrainian Center of Environmental and Water Projects of Academy of Technological 
Science of Ukraine 

• Danube Energy+

- E-KLASTR Czech Republic a.s.

- European Initiatives Center

• Knowing IPR

- University of West Bohemia

- Agency of the Regional Development and Cross-Border Cooperation “Transcarpathia”

UKR 2. výzva schváleno: 7 PP - cca 850tis. EUR – zbývá 3,65Mio EUR

2. výzva



Hodnocení projektů – nejčastější slabé stránky

• Nedostatečný nadnárodní rozměr, proč je třeba nadnárodní aktivity v řešené oblasti
• Neuspokojivý dopad a přidaná hodnota v regionu
• Silné technické zaměření, vývoj monitorovacích nástrojů a metod – bez jasných argumentů 

proč je nástroj potřeba/nepřizpůsobení klíčovým institucím tak aby měly skutečný dopad.
• přehnaně analytický charakter projektu až do jeho pokročilejší etapy realizace - analýza 

(předimenzovaná) z hlediska rozsahu či rozpočtu;
• aktivity WP jsou duplicitní anebo se prolínají; jsou málo detailně popsané
• v intervenční logice se žadatel ztrácí: prolínají kategorie (např hlavní specif.cil projektu je 

formulován jako aktivita) a není jasny celkový dopad či prospěch z realizace projektu;
Partnerství
• nedostatečně zastoupené jinak relevantní regiony; anebo je část partnerství (vlivných 

regionálních hráčů) reprezentována jen prostřednictvím ASP ale ne financ. PP  (ve velké 
míře se týká i CZ partnerů);

• kvalitně navržené na straně nabídky/výzkumu ale už ne na straně poptávky/konečného 
spotřebitele resp. uživatele;

• sledováno i z hlediska vybalancovaní balíčku peněz pro regiony, např. v projektu peníze 
kumulovány zejména do 2 států;

Pilotní akce
• nepřispívají dostatečně k NN dimenzi, jsou čistě lokálního charakteru;
Rozpočet
• problém s value for money - neodpovídající rozpočty; častokrát přemrštěné nejednoznačné



CHESTNUT  cílený na zpracování strategických plánů udržitelné 
městské dopravy - snížení soukromé motorové dopravy 2-3% v 5 letech

Klíčová myšlenka:
1. Ve strategiích se má odrážet integrovaný přístup, který

zohledňuje organizační záležitosti, výkyvy sezónní a denní 
poptávky, životní styl, inovace, atd. Řešení mobility mají jít nad 
rámec technických daností a dostupné infrastruktury 

2. Zlepšení kvalifikace regionálních/místních institucí v 
plánování udržitelné intermodální mobility na úrovni 
městských funkčních oblastí (´FUA´)

3. Posílení modelů městské mobility méně závislé na využití 
osobní automobil. dopravy, se zaměřením na kritické úseky 
(first/last mile) každodenní přepravy osob

€: 2,0 mil. EUR
Partneři:
• Centrum reg. rozvoje
• Univerzita technologií, 

Fakulta dopravy, centrum 
pro výzkum plánování 
dopravy a dopr. inženýrství 
(Vídeň)

• Město (Budapešť, Weiz –
odbor mobility a 
energetiky)

• Městská část (Praha 9)
Výstupy:
• Zpracování společné metodiky pro popis scénářů mobility 
• Návrh Plánů udržitelné mobility v městských oblastech (Sustainable Urban 

Mobility Plans)
• 12 pilotních akcí uskutečněných pro jednotlivé podkategorie proj.partnerů

Specifický cíl 3.1: Projekt

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects



výzva Seed Money Facility

Vyhlášena 27.9. na semináři ve Vídni – ! otevřena 2.10. - 7.12.2017 !
• Výzva v rámci SO 4.2 –Nástroje Finanční podpory správy a implementace EUSDR –

Declaration of Alignment
• celková alokace na výzvu činí až 1 530 000 EUR příspěvku EU

Finanční nástroj k podpoře rozvoje projektů vhodných pro další zdroj financování, ve 
vybraných tematických oblastech - přispívají ke strategii Podunají a jsou v souladu s 12 
prioritními oblastmi EUSDR – vybraná témata v Manuálu

3 povinné výstupy:

Zpráva o aktuálním stavu v řešené oblasti

Workplan budoucího projektu

Analýza zdrojů financování budoucího projektu

• Podáno 65 žádostí, účast 193 institucí
• ČR 5 partnerů/ z toho 1 LP
• Největší zájem PA8 – Podpora konkurenceschopnosti 

podniků – 13 žádostí, PA3 - Podpora kultury, 
cestovního ruchu a kontaktů mezi lidmi – 11 žádostí



3. výzva

• 3rd Call/3.výzva – otevření diskuze
• Poslední klasická výzva
• Analýza 1. & 2. výzvy + diskuze relevantních orgánů
• Podle výsledků nebudou naplněny všechny SO (SO 2.4)
• SO 4.1 ?  přesun financí

Červenec 2018 – analýza/očekávání/hlavní prvky/identifikace chybějících témat 

Prosinec 2018 – MV /rámec výzvy/rozpočet/témata/harmonogram

Únor-duben 2019 – informační kampaň/LA semináře, 
Info dny

Duben 2019 – vyhlášení 3.výzvy



Kde naleznete další informace?

@Interreg_Danube

@Interreg_CZ

Danube Transnational Programme

 www.dotaceEU.cz/eus/nadnarodni DANUBE 

 www.interreg-danube.eu
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NADNÁRODNÍ PROGRAM 

Inovací Nízkouhlíkové 

hospodářství
Živ.prostředí & 

kultura

Doprava

85 nadnárodních projektů, s dotací v objemu 160 mil. EUR ERDF;

zaměřených na realizaci chytrých řešení v oblasti:

3. výzva - hodnocení projektů – prosinec 2018

4. Výzva – vyhlášena na počátku 2019



Národní kontaktní místo

Ministerstvo pro místní rozvoj
51, Odbor Evropské územní spolupráce.
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha

Letenská 119/3

+42 (0) 224 862 260, +42 (0) 224 862 213

nadnarodni@mmr.cz

mailto:nadnarodni@mmr.cz

