
Interreg DANUBE
Program nadnárodní 
spolupráce – informace k 
2. výzvě



Území programu

*Bosna a Hercegovina;
Bulharsko; Chorvatsko; 
Česká republika; 
*Černá Hora; Německo: 
Baden-
Wuertemberg; Bavaria; 
Maďarsko; Moldavsko; 
Rakousko; Rumunsko;;
Slovensko; Slovinsko; 
*Srbsko; Ukrajina: 
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)



Jaké projekty DTP financuje?

Poslání programu Interreg DANUBE
DTP 2014-2020 financuje projekty, na jejichž realizaci se podílí větší 
nadnárodní partnerství, s cílem zlepšit politiky/strategie uplatňované ve 
veřejném životě (´public policies´) a spolupráci institucí v podunajském regionu. 

 Potřeba vnímat představu programu o intervenční logice, včetně 
očekávaných výsledků a jejich ukazatel, viz v Annex I (Intervention logic) 
často „Intenzita spolupráce klíčových aktérů s cílem přispět k dále viz 
jednotlivý specifický cíl „SO“  např. zvýšení    kvalifikace pro podnikání a 
sociální inovace)“



DPT podporuje projekty, které:

 rozvíjejí kapacitu institucí a umožňují přenos znalostí

 vydláždí cestu novým investicím

 přispívají k rozvoji společného rámce pro uskutečňování politik v 
rozličných oblastech

 vytváří harmonizaci politik v různých oblastech

 pomáhají vyvíjet inovativní řešení častých problémů



Lead partner

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



Typy partnerů

= požadavky na partnery přesně definovány v AM část 2: II.Partnership

Partneři typu:
A. Národní, regionální a lokální instituce (včetně EGTC – evropské seskupení 
územní spolupráce) *Spadají sem i „bodies governed by public law“ 

B. Mezinárodní organizace  

C. Soukromé instituce, s právní subjektivitou (jen ze zemí EU)
• Non-profit making: PP/LP (self declaration)

1) Doklad (zřiz.listina, statut) – musí být patrné, že hlavní náplní je veřejně 
prospěšná činnost
2) Registrace do databáze NNO (prokazuje tím založení za účelem uspokojování 
potřeb obecného zájmu): 
http://www.isnno.cz/evidencennov10001/DesignPages/oevidenci.aspx; 
3) Prohlášení o tom, že v případě generace zisku ho žadatel investuje zpět do 
naplňování účelu, za kterým byl zřízen

• Profit making: PP 

http://www.isnno.cz/evidencennov10001/DesignPages/oevidenci.aspx


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, finanční 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, 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



Prioritní osy – 2. výzva

Inovativně 
a sociálně 

zodpovědný 
Dunajský region

1.1: Zlepšit rámcové 
podmínky pro inovace
omezeno
1.2: Zvýšit kvalifikaci 
pro oblast podnikání 
a sociálních inovací

Environmentálně 
a kulturně zodpovědný

Dunajský region

2.1: Posílit nadnárodní vodní 
manažment a prevenci 
povodňových rizik
omezeno
2.2: Pečovat o udržitelné
využívání přírodního 
a kulturního dědictví a zdrojů
2.3: Pečovat o obnovu
a hospodaření s ekologickými 
koridory
2.4: Zlepšit připravenost 
k řízení environmentálních 
rizik

Lépe propojený 
a energeticky 
zodpovědný 

Dunajský region

3.1: Podpořit rozvoj 
bezpečných dopravních 
systémů šetrných k ŽP 
a vyváženou dostupnost 
městských 
a venkovských oblastí
omezeno
3.2: Zlepšit energetickou 
bezpečnost a energetickou 
účinnost

Dobře řízený
Dunajský region

4.1: Zlepšit 
institucionální kapacitu 
vedoucí k řešení 
zásadních společenských 
výzev
4.2: Podpořit správu 
a implementaci 
Podunajské 
makrostrategie (EUSDR)



Které specifické cíle si vybrat?

SO Omezení ve 2. výzvě

SO 1.1

Otevřen: omezen na oblast komercionalizace výsledků výzkumu a přenosu

technologií; politiky klastrů a nadnárodní spolupráci klastrů založenou na

přístupech ´smart specialisation;´ řízení v oblasti práv duševního vlastnictví pro

podporu inovací

SO 1.2 Otevřen (bez omezení)

SO 2.1

Otevřen: omezen na prevenci proti povodním (monitorování / systémy včasného

varování; řešení s preventivním účinkem) a/anebo řízení kvality vody (např.

harmonizovaný monitoring a systémy hodnocení či řešení, opatření pro omezení

znečištění z hnojiv/nutrientů a nebezpečných látek; více účinná řešení pro oblast

zacházení s odpadovou vodou)

SO 2.2 Otevřen (bez omezení)

SO 2.3 Otevřen (bez omezení)

SO 2.4 Otevřen (bez omezení)

SO 3.1

Otevřen: omezen na multi/inter-modalitu (především včetně, ale bez omezení na

železniční a vzdušnou dopravu), bezpečnost dopravy (včetně ITS, pokud je to

relevantní), modernizace loďstva IWT, konektivitu venkovních oblastí a zlepšení

veřejné dopravy

SO 3.2 Otevřen (bez omezení)

SO 4.1 Uzavřená



Alokace pro 2. výzvu



2. výzva

Jednokolová – kompletní žádost - aktuální formulář žádosti

Tematicky omezená

Délka projektu: 36 měsíců

Vyhlášena nejdříve na začátku května 2017

Vypracována v anglickém jazyce, odeslána na webu DTP

Vyhlášení výzvy - CALL ANNOUNCEMENT – shrnuté nejdůležitější info



Application Pack

APPLICANTS PACK
A) COOPERATION PROGRAMME
B) APPLICANTS MANUAL

C) CALL ANNOUNCEMENT – dostupné při vyhlášení výzvy
D) APPLICATION FORM, GUIDELINES, DECLARATIONA, AGREEMENTS

• FINANCIAL TOOL – posouzení finanční životaschopnosti instituce
• CONCEPT NOTE – LP konzultace s JS



Posouzení způsobilosti projektu

Nesplněné kritérií 1-9 vede k přímému zamítnutí navrhovaného projektu!!!

1. Žádost byla ve všech svých částech předložena ve stanovené 
lhůtě.

Uzávěrka (datum a čas) bude zveřejněna na Call 
Announcement

2. Žádost byla podána v rámci oficiálních šablon a prostřednictvím 
internetových stránek DTP

Oficiální šablony budou zveřejněny na strankách DTP 
a všechny části žádosti musí být předloženy 
prostřednictvím internetových stránek DTP

3. Žádost společně se svými přílohami byla podána v jednom 
souboru.

Žádost ve formátech .pdf, .xls; přílohy (…)

4. Žádost je podávána pouze v anglickém jazyce Žádost musí být kompletně v anglickém jazyce

5. Partnerství se skládá z nejméně tří finančních partnerů , z 
alespoň tří zůčastněných zemí . Přičemž alespoň jeden partner musí 
pocházet z členského státu.

Finanční podpora: ERDF, IPA, ENI PPs
LA – ERDF PP.

6. Vedoucí žadatel je oprávněným příjemcem Vedoucí žadatel splňuje kritéra způsobilosti

7. Musí být uvedeny alespoň 3 úrovně spolupráce
Podle článku 12(4) o EU 1299/2013: 1) společný 
rozvoj, 2)společná realizace, 3) společné sdílení 
pracovníků, 4) spolufinancování

8. Návrh zahrnuje  alespoň dva programové cíle  programu
Projekt zahrnuje povinný indikátor výstupu a ještě 
alespoň jeden k tomu. 

9. Dohoda o partnerství
Partnerská dohoda musí být podepsána všemi 
financovanými partnery



Posouzení způsobilosti projektu

Nesplněné kritérií 10-12 jedním z partnerů vede k vyřazení onoho 
partnera z projektu!!!!

10. Finanční podpora 
ERDF, IPA, ENI PP splňují požadavky v  
Applicants Manual Part 2 section II 

11. Úplnost předložených partnerských dokladů 
ERDF, IPA a ENI 

Pro ERDF, IPA a ENI PP by měly být přiloženy 
řádně vyplněné a podepsané kopie o: 
Prohlášení o spolufinancování, prohlášení o 
společných cílech a prohlášení o 
mezinárodních organizacích (pokud je to 
relevantní)

12. Úplnost předložených dokumentů žádosti
U všech dokumentů by měla být přiložena 
řádně vyplněná a podepsaná kopie včetně 
prohlášení



Financování

Financování
 Podíl spolufinancování  z ERDF: - 85% způsobilých výdajů – státy EU

 Pro partnery států mimo EU fondy:  IPA a ENI

Zpětné financování 
 Neposkytují se zálohové platby

 Reportovací období (1/2 rok) 

 Předložení výdajů ke kontrole 1. stupně (Centrum pro regionální rozvoj 
ČR, http://www.crr.cz) 

 Ověření JS, ověření CA 

 Poté peníze na účet LP a od něj PP peníze na účet projektového partnera 
(PP)



Příklady projektů z 1. výzvy (SO: 1.1.)

Made in Danube věnovaný vývoji výrobků a služeb schopných 
konkurovat na trhu, cestou propojení vědeckých znalostí (věd. a 
výzk. organizací) s inovační odborností (podniků) 
Klíčová myšlenka:

a) Zlepšení inovačních schopností SME, zejména těch, které 
souvisí s odvětvím bio-ekonomiky, a to z důvodu jejího
potenciálu  z hlediska udržitelnosti a významného vlivu na 
širokou škálu oborů v průmyslu/službách

b) Zajištění dostupnosti místních znalostí z výzkumu a vědy 
na NN úrovni v odvětví bio-ekonomiky

c) Sladění vizí výzk. organizací a podniků, a to ve 3 oborech: 
chytré zemědělství, udrž. lesnictví a bioenergetika

Rozpočet:  1,9 mil. EUR
Partneři:
• Společnost pro podporu 

inovací (Steinbeis, GmbH)

• Reg. rozvoj. agentura
• Technická univerzita
• Centrum sociálních 

inovací
• Sdružení obch. sítí…..

Výstupy:
• Vytvoření strategie průřezového přístupu, kt. povede k NN partnerstvím 

(podniků, výzkumných institucí) s důrazem na inovace
• Vyvinutí inovačních nástrojů využitelných pro oblast bioekonomie
• Pilotní akce, kt. otestují vyvinuté nástroje v různých regionech



Příklady projektů z 1. výzvy (SO: 2.1.)

DanubeSediment věnovaný zacházení se sedimenty, které si 
povede k obnovení a dosažení rovnováhy sedimentů řeky Dunaj

Klíčová myšlenka:

a) Zlepšení vodního manažmentu a manažmentu zacházení 
se sedimenty; odstranění nerovnováhy mezi přebytky a 
nedostatkem sedimentů, která jinak způsobuje zvýšení 
rizika povodní a omezení pro navigaci, výrobu vodní 
energie a biodiverzitu

b) Zlepšení morfologie řeky Dunaj

Rozpočet: 3,5 mil. EUR
Partneři:
• Univerzita přírodních 

a společen. věd (Wien)

• Generální ředitelství 
vodního manažmentu

• Národní institut 
hydrologie a vod.man. 

• Agentura ŽP
• Akademie věd…..Výstupy:

• Sběr dat a jejich analýza; Zpracování příručky dobrých příkladů z praxe 
popisující doporučené metody monitoringu sedimentů

• Souhrn na téma problémů spojených s nerovnovážným stavem sedimentů 
+Katalog opatření s návodem, jak tyto problémy řešit

• Příručka zacházení se sedimenty řeky Dunaj (opatření), Příručka pro 
stakeholdry



Příklady projektů z 1. výzvy (SO: 3.1.)

CHESTNUT  cílený na zpracování strategických plánů 
udržitelné městské dopravy
Klíčová myšlenka:
a) Ve strategiích se má odrážet integrovaný přístup, kt. 
zohledňuje organizační záležitosti, výkyvy sezónní a denní 
poptávky, životní styl, inovace, atd. Řešení mobility mají jít 
nad rámec technických daností a dostupné infrastruktury 
b) Zlepšení kvalifikace regionálních/místních institucí 
v plánování udržitelné intermodální mobility na úrovni 
městských funkčních oblastí (´FUA´)
c) Posílení modelů městské mobility méně závislé na 
využití osobní automobil. dopravy, se zaměřením na 
kritické úseky (first/last mile) každodenní přepravy osob

Rozpočet: 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



Statistiky 1. výzvy

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 ze 704 partnerů, z toho 33 českých

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

Sekce Approved projects – seznam schválených projektů http://www.interreg-
danube.eu/approved-projects



Národní kontaktní místo

Ministerstvo pro místní rozvoj
51, Odbor Evropské územní spolupráce.
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha
kancelář: Letenská 119/3
tel: +42 (0) 224 862 260, +42 (0) 224 862 213 
e-mail: nadnarodni@mmr.cz

Webové stránky

•www.interreg-danube.eu
•http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for proposals/second-call-for-proposals
•https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-nadnarodni-
spoluprace-Danube
•twitter: @Interreg_CZ

mailto:nadnarodni@mmr.cz
http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/second-call-for-proposals
http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/second-call-for-proposals
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace-Danube

