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Seminář v rámci projektu Česko-ukrajinského fóra pro občanskou společnost



Dotační možnosti v rámci cíle Evropská územní spolupráce

(Cíl  kohezní politiky EU č. 2 - Evropská územní spolupráce)



Programy cíle Evropská územní spolupráce

A - přeshraniční spolupráce = 60 programů B - nadnárodní spolupráce = 15 programů

+ 16 programů v rámci Evropského nástroje sousedství 

(European Neighbourhood Instrument - ENI)

C - meziregionální spolupráce = 4 programy 

28 členských států EU + Norsko a Švýcarsko + partneři z ostatních států 

na svoje náklady  



Evropská územní spolupráce v programovém období 2021-2027

• Evropská komise si uvědomuje zásadní význam cíle Evropská územní spolupráce pro integrační proces, neboť bližší 

spolupráce příhraničních regionů a odstraňování hranic je silným nástrojem zvyšování konkurenceschopnosti v Evropě.

• Evropská územní spolupráce proto představuje oblast, kam EU nadále soustřeďuje svoji pozornost.

• Instituce připravené na realizaci programů Evropské územní spolupráce budou mít v programovém období 2021-2027 

významnou konkurenční výhodu v přístupu k evropským zdrojům (omezení evropských prostředků pro národní projekty).

• Evropská územní spolupráce v programovém období 2021-2027 :

- jeden ze dvou cílů kohezní politiky

- nadále vysoká finanční alokace

• Výstupy realizovaných projektů cíle Evropská územní spolupráce jsou kladně hodnoceny, alokace je efektivně využívána.

Nařízení Evropské komise

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

• Jedná se o soubor více nařízení, která se týkají rovněž cíle Evropská územní spolupráce:

• Nařízení jsou dostupná na této adrese: https://ec.europa.eu/commission/publications/regional-development-and-

cohesion_cs

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


Nové tematické cíle

Nově 5 cílů politiky (tematická koncentrace): 

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

4. Sociálnější Evropa - rozvoj sociálních inovací a infrastruktury, rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, posílení sociálněekonomické 

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

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



Evropská územní spolupráce v programovém období 2021-2027 - finanční alokace

Celkem je pro programy Interreg v příštím programovém období 2021-2027 alokováno 7 950 000 000 EUR.

Rozdělení

• celkem 5 713 000 000 EUR na námořní a pozemní přeshraniční spolupráci

• celkem 1 466 000 000 EUR na nadnárodní spolupráci

• celkem 271 000 000 EUR na spolupráci nejvzdálenějších regionů

• celkem 500 000 000 EUR na meziregionální spolupráci

Míra spolufinancování programů Interreg nebude vyšší než 80%. 

Míra spolufinancování pro nejvzdálenější regiony nebude vyšší než 85%. 

U programů externí přeshraniční spolupráce v rámci cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) mohou být použity vyšší míry 

spolufinancování.



Přeshraniční spolupráce



Hungary - Slovakia - Romania - Ukraine Programme

Programové období 2004-2006 - Interreg III-A Hungary - Slovakia - Ukraine

Programové období 2007-2013 - www.huskroua-cbc.net

Programové období 2014-2020 - https://huskroua-cbc.eu

Programové období 2021-2027 - HUSKROUA 2021-2027

Poland - Belarus - Ukraine Programme

Programové období 2004-2006 - Interreg III-A Poland - Belarus - Ukraine

Programové období 2007-2013 - www.pl-by-ua.eu/ua

Programové období 2014-2020 - www.pbu2020.eu/ua

Programové období 2021-2027 - pbu2021-2027

Romania - Ukraine - Republic of Moldova Programme

Programové období 2007-2013 - www.ro-ua-md.net/uk

Programové období 2014-2020 - www.ro-ua.net/ua (RO - UA Programme)

Programové období 2021-2027 - ro-ua2021-2027 (RO - UA Programme)

Black Sea Programme (ne Zakarpatská oblast)

Programové období 2007-2013 - www.blacksea-cbc.net

Programové období 2014-2020 - www.blacksea-cbc.net

Programové období 2021-2027 - Black Sea Programme 2021-2027

Další informace - Cross Border Cooperation

Přeshraniční spolupráce Ukrajiny v rámci Evropského nástroje sousedství 

(European Neighbourhood Instrument - ENI) - od roku 2004 až po rok 2027 

http://www.huskroua-cbc.net/
https://huskroua-cbc.eu/
https://sites.google.com/cesci-net.eu/huskroua2021-2027
http://www.pl-by-ua.eu/ua
http://www.pbu2020.eu/ua
https://www.pbu2020.eu/ua/news2021-2027
http://www.ro-ua-md.net/uk
http://www.ro-ua.net/ua
https://www.ro-ua.net/ua/2021-2027-ua.html
http://www.blacksea-cbc.net/
http://www.blacksea-cbc.net/
https://blacksea-cbc.net/news/archive-news/initiation-of-the-strategic-environmental-assessment-screening-procedure-for-the-interreg-next-black-sea-basin-programme-2021-2027/
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/european-neighbourhood-policy/cross-border-cooperation_en


Závěrečná konference k HU-SK-RO-UA programu 2007-2013 

Dne 21. 3. 2019 se v Dolním Solotvinu na Ukrajině konala závěrečná konference k Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajinskému 

programu pro programové období 2007-2013, které se účastnilo více než 170 zástupců organizací, národních a regionálních 

orgánů i dalších zúčastněných stran v rámci programu. Prezentovány zde byly výstupy mnoha úspěšně realizovaných projektů.



Přeshraniční síť zelené dopravy 

Vytvoření přeshraniční sítě dobíjecích stanic pro elektrická vozidla ve všech zapojených zemích (instalace celkem 19 moderních 

nabíjecích stanic) - Ukrajina (Užhorod, Mukačevo atd.), Slovensko, Maďarsko a Rumunsko, vyřešení nabíjení elektrických vozidel 

prostřednictvím smartphonu (aplikace je ve všech jazykových mutacích zapojených zemí), přístup ke všem dostupným stanicím, 

vzdělávací a osvětové aktivity ohledně elektromobility apod. Dobíjení je po vymezenou dobu bezplatné. 

Příběh projektu - Ihor Popodyuk - Tesim ENI CBC (tesim-enicbc.eu)

https://tesim-enicbc.eu/voices/ihor-popodyuk/


Karpatský festival

Ve dnech 15. a 16. září 2017 se na hradě Palanok v Mukačevu konal Karpatský festival (Karpaty Fest), velký propagační 

program, organizovaný programem Polsko-Bělorusko-Ukrajina 2014-2020.  Myšlenkou festivalu byla podpora kulturního 

dědictví přeshraničních regionů. Cílem bylo spojit hudební, taneční a divadelní umělce, lidové umělce a řemeslníky 

z Polska, Běloruska a Ukrajiny. Účastníci se také dozvěděli informace o nejlepších postupech programu Polsko-Bělorusko-

Ukrajina v období 2007-2013 a o nových příležitostech v rámci současného programu.

Mezi pozvanými hosty byli zástupci Ministerstva hospodářského rozvoje Polska, Ministerstva hospodářského rozvoje a 

obchodu Ukrajiny, delegace Evropské unie na Ukrajině, zástupci krajských úřadů ze zemí území programu atd.

Během tematických panelů měli účastníci festivalu z Polska, Běloruska a Ukrajiny příležitost diskutovat o společném 

kulturním a historickém dědictví i o šancích na jejich rozvoj a propagaci. Pro nahlášené účastníky byla zabezpečena 

doprava, ubytování, stravování a přístup ke všem aktivitám a událostem Karpatského festivalu. 



Přeshraniční zdravotní infrastruktura

Cílem projektu „Přeshraniční zdravotní infrastruktura“ s celkovým rozpočtem 4,2 milionu EUR a evropskou dotací 3,7 milionu 

EUR je modernizace několika nemocnic na rumunsko-ukrajinském příhraničí. Na Ukrajině se konkrétně jedná o modernizaci 

chirurgické části Nemocnice povodí Dunaje v Izmailu a modernizaci pediatrické části Městské nemocnice v Izmailu. 

Vedoucím partnerem projektu je Rada okresu Tulcea v Rumunsku, do projektu je rovněž zapojena Nemocnice povodí Dunaje 

v Oděse a radnice města Izmail. Do všech nemocnic zapojených do projektu bude navíc implementován koncept 

telemedicíny.

Čistá řeka

V rámci tohoto projektu dojde ke zlepšení kvality vody a k modernizaci kanalizace

ve městech Tulcea a Izmail (stejná místa realizace jako v předchozím projektu).



TESIM ENI CBC

Více informací o přeshraničních programech s účastí partnerů mimo jiné z Ukrajiny (přeshraniční programy, 

novinky, rozhovory, příběhy, události apod.) je k dispozici na webovém portálu

Working together to improve people’s life across the external European borders - Tesim ENI CBC (tesim-enicbc.eu)

https://tesim-enicbc.eu/


Inspirativní projekty v rámci přeshraniční spolupráce Česká republika - Polsko

• ČR nesousedí s Ukrajinou, není tedy možno realizovat společné přeshraniční projekty v rámci nástroje ENI

• Je ale možno poskytnout znalosti + zkušenosti a prezentovat inspirativní projekty v rámci přeshraniční spolupráce ČR - Polsko

Programové období 2007-2013: 100 projektů a 320 mikroprojektů s účastí subjektů z Královéhradeckého kraje

s celkovou evropskou dotací ve výši 2,4 mld. Kč !!!

Rekapitulace projektů a mikroprojektů za programové období 2007-2013:

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 v Královéhradeckém kraji

Programové období 2014-2020: doposud bylo podpořeno 75 velkých projektů a 200 mikroprojektů s účastí subjektů         

z Královéhradeckého kraje s celkovou evropskou dotací přesahující 2,1 mld. Kč !!!   

Dosavadní rekapitulace projektů a mikroprojektů za programové období 2014-2020:

Interreg V-A Česká republika - Polsko v Královéhradeckém kraji

Další zajímavé informace byly prezentovány na Výroční akci k programu Interreg V-A ČR - Polsko v Hradci Králové (akce 

se účastnila delegace ze Zakarpatské oblasti) - zde.

http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/evropska-unie-EHP/EU-spoluprace-CR-PL/2007-2013/cz_pl_publikace.pdf
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/evropska-unie-EHP/2014-2020/interreg_v_a_cr_pr.pdf
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/evropska-unie-ehp/2014-2020/vyrocni-akce-programu--20--21-9-2018--hradec-kralove-117756/


Nadnárodní spolupráce



V programovém období 2007-2013 se mohli partneři ze 4 oblastí Ukrajiny (Zakarpatská oblast, Chernivetská oblast, Ivano-

Frankiviská oblast, Oděská oblast) zapojit do nadnárodního programu South East Europe.

South East 

Europe 

Programme 

2007-2013

2007-2013

https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/south-east-europe-programme-2007-2013


Program nadnárodní spolupráce Interreg Danube

2014-2020

www.interreg-danube.eu Ukrajina:
• Zakarpatská oblast
• Chernivetská oblast
• Ivano-Frankiviská oblast
• Oděská oblast

• Účast alespoň 3 států z podporovaného území (např. Česká republika, Slovensko, Ukrajina - vymezené oblasti).

• Předkládala se jedna společná žádost.

• Mohli žádat i soukromé subjekty (s výjimkou vedoucího partnera).

• Míra spolufinancování z ERDF - 85%.

• U čerpání zdrojů z ERDF se uplatňoval princip refinancování = zpětné proplácení výdajů (půlroční cyklus).

• Délka projektu: 36 měsíců.

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


Celková finanční alokace programu (EUR)



1. výzva - Ukrajina ještě nebyla připravena na čerpání.

2. výzva - 7 projektových partnerů z Ukrajiny získalo evropskou dotaci 850 000 EUR (z celkové alokace 2 326 596 EUR určené 

pro Ukrajinu v 2. výzvě byla tedy využita pouze cca třetina alokace !!!), dalších 15 zapojených partnerů nežádalo o dotaci:

ConnectGREEN
Restoring and managing ecological 

corridors in mountains as the green 

infrastructure in the Danube basin

Environment and culture 

responsible Danube region

Foster the restoration and 

management of ecological 

corridors

WWF DCP Romania

UA partner: Ministry of Ecology and Natural Resource of 

Ukraine - Associated partner

DANTE
Improving Administrative 

Procedures and Processes for 

Danube IWT

Better connected and energy 

responsible Danube region

Support environmentally-friendly 

and safe transport systems and 

balanced accessibility of urban and 

rural areas

Pro Danube International

UA partner: State Enterprise Ukrainian Sea Ports Authority-

Associated partner

Danube Energy+
Boost potential of Young 

Innovators to pioneer change in 

energy efficiency inside Danube 

Macro-region

Innovative and socially 

responsible Danube region

Increase competences for business 

and social innovation

InnoEnergy GmbH

UA partner: European Initiatives Center - ENI partner

Danube S3 Cluster
Transnational Cluster Cooperation 

active on Agro – food, based on 

Smart Specialization Approach in 

Danube region

Innovative and socially 

responsible Danube region

Improve framework conditions for 

innovation

South Muntenia Regional Development Agency

UA partner 1: Institute of Market Problems and 

Economic-Ecological Researches of National Academy 

of Science of Ukraine - ENI partner

UA partner 2: National Technical University of Ukraine “Igor 

Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” - Associated partner

DanubeChance2.0
Embracing failure to facilitate 

second-chance entrepreneurship in 

the Danube region

Innovative and socially 

responsible Danube region

Increase competences for business 

and social innovation

IFKA Public Benefit Nonprofit Ltd. for the Development of 

the Industry

UA partner: Institute of Market Problems and Economic-

Ecological Researches of NAS Ukraine - ENI partner

DANUBEparksCONNECTED
Bridging the Danube Protected 

Areas towards a Danube Habitat 

Corridor

Environment and culture 

responsible Danube region

Foster the restoration and 

management of ecological 

corridors

Donau-Auen National Park

UA partner: European Wilderness Society Ukraine -

Associated partner

DAPhNE
Danube Ports Network Better connected and energy 

responsible Danube region

Support environmentally-friendly 

and safe transport systems and 

balanced accessibility of urban and 

rural areas

Pro Danube International

UA partner: State Enterprise Ukrainian Sea Ports Authority -

Associated partner

DBS Gateway Region
Regional and Transport 

Development in the Danube-Black 

Sea Region towards a 

Transnational Multiport Gateway 

Region

Better connected and energy 

responsible Danube region

Support environmentally-friendly 

and safe transport systems and 

balanced accessibility of urban and 

rural areas

Regional Government of Lower Austria

UA partner: Izmail Branch of state enterprise "Ukrainian 

Sea Ports Authority" - Associated partner

Finance4SocialChange
Leveraging Finance 4 positive 

Social Change

Innovative and socially 

responsible Danube region

Increase competences for business 

and social innovation

IFKA Public Benefit Non Profit Ltd. for the Development of 

the Industry

UA partner: Institute of Market Problems and Economic-

Ecological Researches of NAS Ukraine - ENI partner

JOINTISZA
Strengthening cooperation 

between river basin management 

planning and flood risk prevention 

to enhance the status of waters of 

the Tisza River Basin

Environment and culture 

responsible Danube region

Strengthen transnational water 

management and flood risk 

prevention

General Directorate of Water Management

UA partner 1: State Agency of Water Resources of Ukraine 

- Associated partner

UA partner 2: Tisza River Basin Water Resources 

Directorate - Associated partner

KnowING IPR
Fostering Innovation in the Danube 

Region through Knowledge 

Engineering and IPR Management

Innovative and socially 

responsible Danube region

Improve framework conditions for 

innovation

Faculty of Information studies in Novo město

UA partner: Agency of the Regional Development and 

Cross-Border Cooperation “Transcarpathia” - ENI 

partner

Learning by Doing
Targeted capacity building of VET 

partnerships in the Danube Region 

for the effective modernisation of 

VET systems

Well-governed Danube region Improve institutional capacities to 

tackle major societal challenges

Budapest Chamber of Commerce and Industry

UA partner: Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian 

Institute - Associated partner

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/connectgreen
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dante
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-energy
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-s3-cluster
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubechance2-0
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubeparksconnected
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/daphne
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dbs-gateway-region
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/finance4socialchange
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/jointisza
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/knowing-ipr
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/learning-by-doing


LENA
Local Economy and Nature 

Conservation in the Danube Region

Environment and culture 

responsible Danube region

Foster sustainable use of natural and 

cultural heritage and resources

WWF Danube-Carpathian Programme Bulgaria

UA partner: Centre for Regional Studies, a non-governmental

& non-profit organisation - Associated partner

Made in Danube
Transnational Cooperation to 

transform knowledge into marketable 

products and services for the 

Danubian sustainable society of 

tomorrow

Innovative and socially 

responsible Danube region

Improve framework conditions for 

innovation

Steinbeis Innovation gGmbH, Steinbeis-Europe-Center

UA partner: Institute of Market Problems and Economic-

Ecological Researches of NAS Ukraine - Associated partner

RARE
Changing Discourses, Changing 

Practices: The Roma as Human 

Resource

Well-governed Danube region Improve institutional capacities to 

tackle major societal challenges

Hungarian Charity Service of the Order of Malta

UA partner: Malteser Charity Organization in Beregovo Region 

- Associated partner

SIMONA
Sediment-quality Information, 

Monitoring and Assessment System 

to support transnational cooperation 

for joint Danube Basin water 

management

Environment and culture 

responsible Danube region

Strengthen transnational water 

management and flood risk 

prevention

Geological Survey of Slovenia

UA partner 1: State Enterprise "Ukrainian Geological

Company" - ENI partner

UA partner 2: Ukrainian Hydrometeorological Institute -

Associated partner

TRANSGREEN
Integrated Transport and Green 

Infrastructure Planning in the 

Danube-Carpathian Region for the 

Benefit of People and Nature

Better connected and energy 

responsible Danube region

Support environmentally-friendly and 

safe transport systems and balanced 

accessibility of urban and rural areas

WWF International Danube-Carpathian Programme

UA partner 1: Transcarpathian Regional State Administration -

Department of Ecology and Natural Resources - Associated 

partner

UA partner 2: Ministry of Ecology and Natural Resources of 

Ukraine - Associated partner

URBforDAN
Management and Utilization of 

Urban Forests as Natural Heritage in 

Danube Cities

Environment and culture 

responsible Danube region

Foster sustainable use of natural and 

cultural heritage and resources

City of Ljubljana                                                                                               

UA partner: City of Ivano-Frankivsk - ENI partner

3. výzva (již poslední) - vyhlášena byla začátkem roku 2019 (deadline 8. března 2019), opět se mohli plně zapojit partneři 

z vymezených oblastí Ukrajiny (čerpání z ENI fondů - pro Ukrajinu celkově zbývalo 3,65 mil. EUR). 

Celkem bylo schváleno 35 projektů (60 mil. EUR), realizace většiny projektů byla zahájena od července 2020. 

Více informací o hodnocení projektových záměrů v 3. výzvě - zde a o výsledcích - zde.

Seznam podpořených projektů s účastí ukrajinských partnerů (celkem 10 projektů, 17 zapojených ukrajinských partnerů, 

z toho 8 ukrajinských partnerů nežádalo o dotaci):

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/lena
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/made-in-danube
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/rare
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/simona
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transgreen
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/urbfordan
http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/3751
http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/5327


Project 

Acronym

Project title Priority Specific objective Lead partner / UA partner

AGORA Advanced coGeneration Options for Reintegrating 

local Assets

Well-governed Danube region Improve institutional capacities to 

tackle major societal challenges

Cluj-Napoca Municipality / State Scientific & Technical Centre for inter-sectorial & regional problems of the Environmental

Safety and Resource Conservation (Associated partner)

Danube

Hazard m3c

Tackling hazardous substances pollution in the 

Danube River Basin by Measuring, Modelling-based 

Management and Capacity building

Environment and culture 

responsible Danube region

Strengthen transnational water 

management and flood risk prevention

TU Wien / Ukrainian Hydrometeorological Institute State Service on Emergencies and National Academy of Sciences

(Associated partner)

DIONYSUS Integrating Danube Region into Smart & Sustainable

Multi-modal & Intermodal Transport Chains

Better connected and energy 

responsible Danube region

Support environmentally-friendly and 

safe transport systems and balanced

accessibility of urban and rural areas

Pro Danube Romania - Association for the promotion of transports on the Danube / Odessa National Maritime University 

(ENI-UA partner), State enterprise “Ukrainian sea ports authority” ((ENI-UA partner) 

DREAM ROAD Danube REgion for improved Access and 

eMpowerment of ROmA Development

Well-governed Danube region Improve institutional capacities to 

tackle major societal challenges

Research and Educational Centre Mansion Rakican / NGO Youth Space ((ENI-UA partner)

eDigiStars Building of digital entrepreneurial capacities of the

elderly through the innovative training system

Innovative and socially 

responsible Danube region

Increase competences for business 

and social innovation

Innoskart Business Development Nonprofit Ltd. / Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

(ENI-UA partner), Ivano-Frankivsk region Employment Centre (Associated partner)

Fem4Forest Forests in Women’s Hands Innovative and socially 

responsible Danube region

Increase competences for business 

and social innovation

Slovenian forestry institute / Agency for sustainable development of the Carpathian region “FORZA” ((ENI-UA partner) 

MELIA 

Observatory

Media Literacy Observatory for Active Citizenship

and Sustainable Democracy

Well-governed Danube region Improve institutional capacities to 

tackle major societal challenges

School of Advanced Social Studies / Executive Committee of Uzhgorod City Council (ENI-UA partner)

SaveGREEN Safeguarding the functionality of transnationally 

important ecological corridors in the Danube basin

Environment and culture 

responsible Danube region

Foster the restoration and 

management of ecological corridors

WWF Central and Eastern Europe / M.P. Shulgin State Road Research Institute State Enterprise – DerzhdorNDI SE

(Assoc. partner), Department of Ecology and Nature Resources of Zakarpattia Oblast Administration (Assoc. partner)

TalentMagnet Improved Institutional Capacities and New Multilevel 

Governance for Talent Attraction and Retention in 

the Danube Region

Well-governed Danube region Improve institutional capacities to 

tackle major societal challenges

Scientific Research Centre Bistra Ptuj / КУ Агенція розвитку Ужгорода (ENI-UA partner), Executive Committee of

Uzhgorod City Council (Associated partner)

Tid(y)Up F(ol)low the Plastic from source to the sea: Tisza-

Danube integrated action plan to eliminate plastic

pollution of rivers

Environment and culture

responsible Danube region

Strengthen transnational water

management and flood risk prevention

Filmjungle.eu Society / For the nature- and environmental protection – PAPILIO (ENI-UA partner), Agency of Regional 

Development Cross Border Cooperation “Transcarpathia” of Zakarpatska Oblast Council (ENI-UA partner), State

Scientific & Technical Centre for inter-sectorial & regional problems of the Environmental Safety and Resource

Conservation (Associated partner), Public Organisation Ekosphera (Associated partner)

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/agora
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-hazard-m3c
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dionysus
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dream-road
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/edigistars
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/fem4forest
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/melia-observatory
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/savegreen
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/talentmagnet
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/tid-y-up


Rekapitulace:

Ukrajině se bohužel nepovedlo do července 2020 nastavit kontrolní systém (nebyl uznán auditem) , důsledek:

• projekty schválené v rámci 2. výzvy se zapojením ukrajinských partnerů byly řešeny individuálně (půjčení peněz, převod na 

jiné partnery, odstoupení od projektů)

• ukrajinští partneři zapojení do projektů v rámci 3. výzvy byli převedeni jako „associated partners“, tj. partneři bez finanční 

účasti

Kontaktní místo na Ukrajině

ENI call for proposals (interreg-danube.eu)

Mimořádná aktuální výzva pro Ukrajinu a Moldavsko !!!

National coordination and contact points (interreg-danube.eu)

https://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/eni-call-for-proposals-2022
https://www.interreg-danube.eu/contacts/national-coordination-and-contact-points#ukraine


Program nadnárodní spolupráce Danube Region Programme 2021-2027

Future programme (interreg-danube.eu)

• bude ve stejném území pokračovat i v programovém období 2021-2027 

• většina pravidel a podmínek programu zůstává beze změny

• návaznost na Podunajskou makroregionální strategii

• jednání pracovní skupiny „Task Force“ - vybrány 4 priority (vyznačeny zeleně) a to na základě uskutečněných workshopů a 

dotazníkových šetření za účelem nastavení tematického zaměření programu, analýzy území apod.

https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/new-funding-2021-2027


PA 2 – Environmentálně a kulturně zodpovědný DR

Webové odkazy

• Databáze projektových záměrů - http://interreg-danube.eu/calls/project-ideas

• Národní stránky České republiky - DotaceEU - Interreg DANUBE (2021-2027)

http://interreg-danube.eu/calls/project-ideas
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/programy-nadnarodni-a-meziregionalni-spoluprace/interreg-danube-(2021-2027)
https://twitter.com/Interreg_Danube
https://www.facebook.com/Danube-Transnational-Programme-1463628217267923/


Program nadnárodní spolupráce 

INTERREG CENTRAL EUROPE 2014-2020

www.interreg-central.eu

• Prioritní osa 1 - Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední Evropy
• Prioritní osa 2 - Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve Střední Evropě
• Prioritní osa 3 - Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě
• Prioritní osa 4 - Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve Střední Evropě

Podobná pravidla jako nadnárodní program Interreg Danube.

Ukrajinští partneři mohli být v programovém období 2014-2020 tzv. přidruženým (associated) partnerem, což znamená, 
že by byly pokryté jejich cestovní výdaje (do výše spolufinancováni), to lze realizovat prostřednictvím účtu financujícího 
projektového partnera ze státu EU, pod kterého rozpočet by spadali a ke kterému by byli tzv. přidruženi.

2007-2013 - Ukrajina (vybrané oblasti) 2014-2020, 2021-2027 - náhrada Interreg Danube

http://www.interreg-central.eu/


Program nadnárodní spolupráce 

INTERREG CENTRAL EUROPE 2021-2027

Nové financování - Interreg (interreg-central.eu)

1. výzva INTERREG CENTRAL EUROPE 2021-2027 bude otevřena dne 15. listopadu 2021, sledujte 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/newfunding.html

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/newfunding.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/newfunding.html


Inovativní systém veřejného osvětlení, v rámci tohoto projektu město Sušice pilotně instalovalo inteligentní smart osvětlení ve městě 

(osvětlení ulic, nasvícení památek) - více např. zde nebo zde nebo zde.

Inspirativní projekty v nadnárodním programu Interreg Central Europe, 

využitelné i v nadnárodním programu Interreg Danube

RuMobil (Rural Mobility - Venkovská mobilita)

Zlepšení dopravní dostupnosti venkovských regionů s postupně stárnoucím obyvatelstvem. V Jižních Čechách byla zavedena nová

autobusová linka v mikroregionu Kaplice za účelem propojení obcí s centrální trasou České Budějovice - Praha a rovněž

s železničním koridorem Praha - Linec (využitelnost i v cestovním ruchu - zpřístupnění turistických atraktivit). Byl pořízen

malokapacitní autobus, byla vybudována nová autobusová zastávka, došlo k synchronizaci jízdních řádů u autobusové a vlakové

dopravy apod. Pilotní investiční aktivity realizovali i další partneři - polský partner zavedl GPS do regionálních vlaků, italský partner

nasadil dodávky na zavolání (s využitím řidičů - dobrovolníků) apod. Všichni partneři vytvořili společnou strategii, dopravní plán

území (dynamický dopravní model), vše je přenositelné a využitelné v dalších obcích a městech střední Evropy, partneři se účastnili

stáží, realizovali marketingové aktivity apod. Více např. např. zde nebo zde nebo zde nebo zde nebo zde nebo zde.

Dynamic Light

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Dynamic-Light.html
http://energieefektivne.porsennaops.cz/data/files/PORSENNA%2C Dynamic Light%2C OPVK.pdf
http://www.porsennaops.cz/projekty-a-sluzby/mezinarodni-spoluprace/projekt-dynamic-light
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/rumobil.html
http://www.jikord.cz/web-data/JIKORD/rozvojove-projekty/mezinarodni/rumobil/prezentace-11-4-2018-ceske-budejovice.pdf
http://www.jikord.cz/uredni-deska/rumobil/
http://www.medricske-listy.cz/zpravy/246-rumobil-zafungoval-dotovanymi-vikendovymi-spoji-uz-jelo-30-tisic-cestujicich
https://zdopravy.cz/rumobil-ma-zabranit-vylidnovani-jihocesi-zavedli-pilotni-linku-do-slepicich-hor-11430/
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/doprava/19545-jihocesky-koordinator-dopravy-zlevnuje-a-zkvalitnuje-verejnou-dopravu.html


Meziregionální spolupráce



URBACT III
www.urbact.eu

Program URBACT III otevřel možnost všem městům posílit kvalitu strategického řízení, podporuje výměnu zkušeností mezi

evropskými městy a dále uplatnění a šíření znalostí ve všech oblastech spojených s udržitelným rozvojem měst. Do určité

míry jsou podporovány i investiční výdaje.

V programu by se zástupci měst (a další partneři) z Ukrajiny mohli zúčastnit v roli pozorovatele - mohli se zapojit do

všech aktivit sítě bez finanční dotace.

Do programu se zapojila i rumunská města v blízkosti Zakarpatské oblasti, např. Satu Mare - zde, Baia Mare - zde apod.

Příklad realizovaného projektu - zde.

Nový program URBACT IV (2021-2027) - URBACT IV 

http://www.urbact.eu/
http://www.urbact.eu/satu-mare
http://www.urbact.eu/baia-mare-0
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/evropska-unie-EHP/EU-programy-2014-2020/EUS/ccd_prezentace_hradec_kralove_25_4_2017.pdf
https://urbact.eu/tags/urbact-iv


Servisní program Interact na šíření znalostí, zkušeností a dalších výstupů z programů přeshraniční, nadnárodní a

meziregionální spolupráce.

• Pořádání mnoha seminářů, workshopů apod., tvorba publikací, videosekvencí a dalších aktivit pro různé cílové skupiny.

• Aktivity se mohou odehrávat i na území Ukrajiny.

Nový program Interact (2021-2027) - DotaceEU - Program INTERACT (2021-2027), Interact 2021-2027

Program Interreg Europe - program byl pro toto programové období již ukončen, ukrajinští partneři se do něho mohli zapojit 

na svoje náklady. 

Nový program Interreg Europe (2021-2027) - DotaceEU - INTERREG EUROPE (2021-2027)

Program ESPON 2020 - analýzy, srovnání apod., využitelné i pro ukrajinské partnery, vybrané projekty - zde.

Nový program ESPON (2021-2027) - DotaceEU - Program ESPON (2021-2027)

http://www.interact-eu.net/
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/programy-nadnarodni-a-meziregionalni-spoluprace/program-interact-(2021-2027)
https://www.interact-eu.net/#o=start-up-2021-2027
https://www.interregeurope.eu/
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/programy-nadnarodni-a-meziregionalni-spoluprace/interreg-europe-(2021-2027)
https://www.espon.eu/
https://www.dotaceeu.cz/Dotace/media/SF/Program-Espon-Vybrane.pdf
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/programy-nadnarodni-a-meziregionalni-spoluprace/program-espon-(2021-2027)


Program rozvoje venkova

(specifický program financovaný ze strukturálních fondů EU)



Program rozvoje venkova

Operace 19.3.1 - Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny - stále je možno podávat projektové žádosti

• Oprávněný žadatel/příjemce dotace - místní akční skupina (MAS), jejíž Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) byla schválena k 

podpoře z Programu rozvoje venkova.

• Druh dotace: přímá nenávratná dotace (příspěvek EU - 64 % veřejných zdrojů, příspěvek ČR - 36 % veřejných zdrojů).

• Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši max. 90 % způsobilých výdajů.

• MAS si může vybrat míru dotace z hodnot 50 % nebo 90 % (v rámci jednoho projektu lze zvolit pouze jednu společnou míru dotace).

• Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace - 50 tis. Kč/projekt (netýká se předběžné technické podpory). 

• Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace - 5 mil. Kč/projekt.

Příklad realizovaného projektu - Podpora rozvoje metody LEADER a její aplikace pro rozvoj venkova na Ukrajině

• Žadatel - MAS SERVISO (dotace - 453 960 Kč)

• Hlavní cíl nadnárodního projektu - zahájení hlubší a intenzivnější spolupráce, která vyústí v rozšíření a vzniku nových společných záměrů

• Výstupy - viz publikace

Společná zemědělská politika pro období 2021-2027 - zde.

http://www.szif.cz/cs/prv2014-1931
http://www.serviso.cz/serviso/katalog.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-2027/


Komunitární programy



Erasmus+
erasmusplus.org.ua

národní kancelář Ukrajiny:

office@erasmusplus.org.ua

Erasmus+ - program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport.

Zapojené země

Programové země: členské státy EU - 27 zemí, členské státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko), 

Turecko, Severní Makedonie

Partnerské země (sousedící s EU): Ukrajina, Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko a další partnerské země.

Ukrajina může být partnerem, nikoli žadatelem. Ukrajinští partneři si v případě zájmu o zapojení do projektů najdou partnery 

z programových zemí, sami žádat nemohou.

http://www.erasmusplus.org.ua/
mailto:office@erasmusplus.org.ua


Erasmus+ a Evropský sbor - priority 2021-2027

Inkluze a rozmanitost

• Zapojení širšího spektra organizací i účastníků

• Podpora účastníků s omezenými příležitostmi

Udržitelnost a změna klimatu

• Udržitelné vedení projektů

• Ekologicky šetrné výjezdy

• Prohlubování povědomí o ekologicky udržitelném chování

Digitální transformace

• Využití potenciálu digitálních technologií pro výuku

• Rozvoj digitálních dovedností všech cílových skupin

Občanská angažovanost

• Rozvoj sociálních a mezikulturních kompetencí, kritického myšlení a mediální gramotnosti

• Podpora aktivní účasti

Sektory programu Erasmus+

• Školní vzdělávání

• Odborné vzdělávání a příprava

• Vysokoškolské vzdělávání

• Vzdělávání dospělých

• Mládež

Struktura programu Erasmus+

• Projekty mobilit

• Partnerství pro spolupráci (partnerství malého rozsahu, kooperativní partnerství)



Finanční prostředky v programovém období 2014-2027 - 14,7 mld. EUR, 

pro programové období 2021-2027 dochází k navýšení na 28,4 mld. EUR !!! 

• Projekt s účastí partnera z Ukrajiny - účastní se ho partneři z minimálně 2 zemí EU 

• Koordinátor (žadatel) - individuálně stanovuje výše dotace pro další projektové partnery (partneři nezískávají dotace přímo)

• Vyhlášení prvních výzev - březen 2022 (informace o výzvách  budou k dispozici v listopadu 2021)



Studentské mobility

Pokud má ukrajinská univerzita nějaké vazby např. na českou univerzitu, mohou vyslat studenta na tuto českou univerzitu s tím, 

že náklady pak hradí česká univerzita z programu Erasmus+, takže ukrajinský student tam bude působit „na pozvání“. 

Potenciální partnerské univerzity v Hradci Králové: Univerzita Hradec Králové, Lékařská a farmaceutická fakulta Karlovy univerzity, 

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany:

Příklad atraktivní dodatečné výzvy (návaznost na Covid-19), která se týkala dvou oblastí:

• partnerství pro připravenost na digitální vzdělávání

• partnerství pro kreativitu

Žádosti se podávaly do 29. 10. 2020 !!! Rozpočet jednoho projektu mohl dosáhnout až 300 000 EUR !!! 

Více informací najdete zde.

https://www.dzs.cz/clanek/covid-19-specialni-vyzva-k-podavani-projektu-erasmus


Evropský sbor solidarity 2021-2027

Program EU, navazujující na projekty Evropské dobrovolné služby Erasmus+

• digitalizace

• udržitelnost

• inkluze a diverzita

• participace

• prevence a podpora zdraví

Struktura programu

• dobrovolnické projekty

• solidární projekty



Hledání partnerů

• účast na kontaktních seminářích

• aktivita eTwinning: www.etwinning.net

• www.schooleducationgateway.eu

• www.epale.cz

• www.salto-youth.net

Odkaz na projekty, v nichž jsou zapojeni ukrajinští partneři - zde

http://www.etwinning.net/
http://www.schooleducationgateway.eu/
http://www.epale.cz/
http://www.salto-youth.net/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en#search/project/keyword=&activityYears[0]=2021&activityYears[1]=2020&countries[0]=UA&matchAllCountries=false


Horizon 2020
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020

www.h2020.cz

www.h2020.com.ua

Program Horizont 2020 byl největším programem EU pro výzkum a inovace, který měl k dispozici téměř 80 miliard EUR 

na období 7 let (2014 až 2020) - kromě soukromých investic. Zaměřoval se na průlomy a objevy v tom smyslu, že přiváděl 

skvělé nápady z laboratoří na trh. 

Ukrajina je tzv. asociovanou zemí - může se účastnit programu Horizon za stejných podmínek jako členské státy EU, tj. 

ukrajinské subjekty se mohou účastnit projektů H2020 v jakékoli roli - partnera i koordinátora konsorcia (mezinárodní 

konsorcium - nejméně 3 účastníci s vlastní právní subjektivitou ze 3 členských zemí EU nebo států asociovaných k programu 

Horizon) - alespoň jeden stát je členem EU. V případě koordinátora je ale výrazně doporučováno, aby se jednalo o subjekt se 

zkušenostmi s touto rolí.

Webové odkazy o připojení Ukrajiny ke komunitárnímu programu Horizon:

Ukrajina se připojila k Horizontu 2020

Ukraine joins Horizon 2020 to work with EU in science and research

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020
http://www.h2020.cz/
http://www.h2020.com.ua/
http://www.evropskyvyzkum.cz/cs/novinky/ukrajina-se-pripojila-k-horizontu-2020
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4640_en.htm


Struktura

• rozpočet byl navýšen na 95,5 mld. EUR !!!

• velmi široké možnosti využití - brozura Horizont Evropa.pdf + program Euratom

• uznatelné náklady - dle typu aktivit

• dne 13. září se Ukrajina stala asociovanou zemí pro program Horizon Europe 2021-2027

• vyhlašování výzev již bylo zahájeno

Horizon Europe 2021-2027
www.horizon-eu.eu

www.horizontevropa.cz

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

https://www.horizontevropa.cz/files_public/elfinder/416/brozura%20Horizont%20Evropa.pdf
https://www.horizontevropa.cz/cs/struktura-programu-he/euratom/informace
http://www.horizon-eu.eu/
http://www.horizontevropa.cz/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


Příklad projektu s účastí Ukrajiny - společenská výzva 3 - ENERGY    http://www.train-to-nzeb.com

http://www.train-to-nzeb.com/


Kreativní Evropa
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe

www.kreativnievropa.cz

https://creativeeurope.in.ua

Kreativní Evropa je program EU na podporu kulturních a kreativních odvětví, kinematografie. Cílem programu Kreativní 

Evropa je vytvořit jednotný rámec pro financování projektů v oblasti scénických a výtvarných umění, nakladatelství a literatury,

filmu, televize, hudby, mezioborového umění, kulturního dědictví a videoher, maximálně využít synergii mezi různými sektory a

zvýšit tak účinnost poskytované podpory. Program podporuje i stáže.

Kreativní Evropa 2021-2027

Navýšení celkového rozpočtu o 65 % (25 mld. EUR) !!!

Tři části:

Kultura 

• podpora mezinárodních projektů v oblasti kulturních a kreativních odvětví, vyjma audiovize

• projekty spolupráce - evropská spolupráce v oblasti inovací či tvorby, zapojení minimálně 3 organizací se 3 zemí podle 

kategorie včetně Ukrajiny, tři kategorie (3 země, max. 200 000 eur / 5 zemí, max. 1 mil. eur / 10 zemí, max 2 mil. eur)

• podpora sítí a platforem

• podpora evropských literárních překladů

• i-Portunus - podpora krátkodobé mobility

Media

• podpora evropské kinematografie a audiovizuálního průmyslu (film, televize, nová média a videohry a nabízí financování, 

vzdělávání a networking audiovizuálních profesionálů).

Mezioborová část

• pilotní projekty

• evropské laboratoře

• zpravodajská média

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe
http://www.kreativnievropa.cz/
https://creativeeurope.in.ua/


Webové odkazy o připojení Ukrajiny ke komunitárnímu programu Kreativní Evropa

Ukraine joins the Creative Europe programme

Creative Europe - Welcome to Creative Europe, Ukraine! 

Příklady spolupráce mezi organizacemi CZ a UA

EMERGENCE From shared experience to new creativity: Living /Heritage/Reframing Memory

Areas of Inspiration

Podporu z programu KE MEDIA čerpá např. MOLODIST Kyiv International Film Festival.

Na přelomu roků 2021-2022 bude vyhlášeno druhé kolo výzev ve všech oblastech, kromě sítí a platforem.

Kancelář Kreativní Evropa v ČR nedávno organizovala akci pro navazování partnerství s ukrajinskými subjekty, kontakt -

paní Magdalena Müllerová, tel. +420 224 809 118, e-mail magdalena.mullerova@kreativnievropa.cz

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw_tmT6oPUAhVrJpoKHeN2BisQFghBMAM&url=http://www.creativeeuropeuk.eu/news/ukraine-joins-creative-europe-programme&usg=AFQjCNH5MEUgl5G_L__UZvWHC_eAtOfH8A
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw_tmT6oPUAhVrJpoKHeN2BisQFghTMAU&url=https://www.facebook.com/CreativeEuropeEU/photos/a.607489815956197.1073741828.603554766349702/960780360627139/?type%3D3&usg=AFQjCNGrPVMhF3Oec_e4S_9q69g37JaZug
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details/#project/597298-CREA-1-2018-1-CZ-CULT-COOP2
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details/#project/584101-CREA-1-2017-1-SK-CULT-COOP1
mailto:magdalena.mullerova@kreativnievropa.cz


… a další komunitární programy, např.:

Evropa pro občany - Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV) 2021-2027 - program Evropa pro občany se 

v programovém období 2021-2027 stává součástí programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (Citizens, Equality, Rights 

and Values – CERV). Sejde se tak pod jednou střechou s programy Rights, Equality and Citizenship (REC) a Daphne. Cílem 

nového zastřešujícího programu bude chránit a prosazovat práva a hodnoty. Na projektu se musí podílet alespoň jeden 

členský stát EU, další země (včetně Ukrajiny) na základě memoranda o porozumění. Platby na základě předem daného  

paušálu - podle počtu zapojených partnerů a účastníků. Jednoduchá administrace, rychlá platba paušální částky. Více zde

nebo Citizens, Equality, Rights and Values programme | European Commission (europa.eu)

COSME (2021-2027) - program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků, zapojit se mohou i partneři 

z třetích zemí, včetně Ukrajiny. Více na COSME - Europe’s programme for small and medium-sized enterprises.

LIFE (2021-2027) - program podporuje projekty v oblasti ochrany přírody a krajiny, životního prostředí a klimatu v celé EU. 

Jeho cílem je přispět k rozvoji nízko-emisního hospodářství, které efektivně využívá zdroje a je odolné i ohleduplné vůči 

klimatu, a napomáhat k ochraně a zlepšení stavu životního prostředí a biodiverzity. Partnerem projektu může být i subjekt 

mimo EU (včetně Ukrajiny), jsou-li aktivity mimo EU nezbytné k dosažení cílů projektu. Více na www.program-life.cz nebo 

LIFE (europa.eu).

Informace o všech komunitárních programech - např. zde (2014-2020) nebo zde (2021-2027).

https://www.euroskop.cz/8951/36309/clanek/program-evropa-pro-obcany-bude-soucasti-noveho-programu-obcane-rovnost-prava-a-hodnoty-cerv-2021-27/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_en
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/
http://www.program-life.cz/
https://cinea.ec.europa.eu/life_en
https://www.crr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/04/21/1587471055_4-Komunitarni%20programy.pdf
https://www.smocr.cz/Shared/Clanky/9950/analyza-primo-rizenych-programu-eu-v-programovem-obdobi-2021-2027.pdf


Donátorské programy



Mezinárodní visegrádský fond

http://visegradfund.org/home

• Visegrádská skupina = 1991, Mezinárodní visegrádský fond = 2000.

• MVF vznikl jako protipól spolupráce na vládní úrovni.

• Sídlo MVF - Bratislava (Slovensko).

• Základní cíl: rozvoj občanské společnosti v regionu, podpora vnitřní koheze regionu V4.

• MVF jako nástroj zahraniční politiky zemí V4 (od r. 2004) 
- západní Balkán, Východní partnerství (EaP)
- partneři v EU i mimo EU

• Podpora společných regionálních projektů.

• Zahrnují aktivní účast partnerů alespoň ze tří zemí V4.

http://visegradfund.org/home


Vymezené území



Mezinárodní visegrádský fond

Granty

• Visegrad Grants

• Visegrad+ Grants - partneři i ze států Východního partnerství a Západního Balkánu, včetně Ukrajiny

- konkurenční výhoda

• Visegrad Strategic Grants

Mobilita

• Visegrad Scholarship Program 

• Fellowships at Open Society Archives

• Visegrad Artist Residency Programs 

• Civil Servant Mobility Program (capacity building for UA, GE, MD)

Jiné projekty

• Think Visegrad think-tank platform/Think Visegrad in Brussels



Mezinárodní visegrádský fond

Granty

• grant pokrývá až 100 % nákladů

• splátky v tranších (až 80 % projektových nákladů předem) 

• 15 % na provozní náklady („overheads“)

• průměrná dotace na 1 projekt - cca 20 000 EUR (může být ale daleko vyšší)

• náklady dokumentovány kopiemi faktur a smluv

• jeden projekt na žadatele (partnerství možné ve více projektech)

• průběžné předkládání projektů (kontinuální fond, nemá nastavena programová období)

• uzávěrky - vždy k 1. 2.,  1. 6.,  1. 10. 



Mezinárodní visegrádský fond

Shrnutí hlavních oblastí spolupráce

• Kulturní a společná identita

• Vzdělávání, výměny mládeže

• Životní prostředí

• Demokratické hodnoty a média

• Sociální rozvoj

• Veřejná politika a institucionální partnerství

• Vědecká výměna a spolupráce při výzkumu

• Regionální rozvoj, podnikání a turismus

• Propagace regionu a jeho možností

• Aktivity reagující na Covid-19 (např. 3D skenování historických/turistických objektů apod.)

… a řada dalších oblastí spolupráce



Mezinárodní visegrádský fond

Visegrádský stipendijní program

• podpora studijní a výzkumné „mobility“ na Mgr./post-Mgr. (PhD, postdoc) stupních

• geografický záběr: region V4 + západní Balkán + EaP (Ukrajina)

• podpora studentů i přijímajících škol: 2 300 EUR/semestr + 1 500 EUR/semestr + cestovní
grant

• akreditované veřejné/soukromé VŠ, univerzity + akademie věd

• bez věkového omezení (i mimo školu)

• uzávěrka: 31. 1.



Mezinárodní visegrádský fond

Kdo může podat žádost? 

• většinu žadatelů tvoří NNO

• základní  a střední školy, vysoké školy a univerzity

• orgány místní správy a samosprávy

• další veřejné instituce (muzea, galerie, sportovní kluby, spolky)

• soukromé společnosti
ne fyzické osoby a organizace přímo uvedené ve státním rozpočtu (ministerstva apod.)

Odkazy na realizované projekty:                      
mapa realizovaných projektů 2000-2020

projekty realizované v Hradci Králové

projekt Prevence lavin v ukrajinských Karpatech

http://map.visegradfund.org/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/evropska-unie-EHP/EU-programy-2014-2020/EUS/visegradske_projekty.pdf
https://www.visegradfund.org/explore/inspirational-projects/avalanche-prevention-in-the-ukrainian-carpathians/


Mezinárodní visegrádský fond

Visegrádské projekty se zapojením města Vrchlabí

The Cooperation Krkonoše - Tatry – Karpaty
www.krkonose-tatry-karpaty.zuberec.sk/projekt-2019

The Start of the Cooperation Krkonoše – Tatry
www.krkonose-tatry.cz

http://www.krkonose-tatry-karpaty.zuberec.sk/projekt-2019
http://www.krkonose-tatry.cz/


EHP a Norské fondy - Fond pro regionální spolupráci

www.eeagrants.org/topics-programmes/fund-regional-cooperation

https://regionalcoopmag.net Prohlédněte si video na YouTube

• Donorské země Island, Lichtenštejnsko a Norsko přispívají ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilují 

bilaterální vztahy mezi Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem a 15 přijímajícími zeměmi v severní, střední a jižní Evropě. 

• Vzhledem k tomu, že většina finančních prostředků z EHP a Norských fondů na období 2014-2021 je přizpůsobena 

vnitrostátním iniciativám a bilaterální spolupráci mezi dárcovskými a přijímajícími zeměmi, jsou projekty fondu EHP a Norska 

pro regionální spolupráci zaměřené na posílení přeshraniční a nadnárodní spolupráce mezi dárcovskými zeměmi, přijímajícími 

zeměmi a 10 zeměmi, které nejsou členy EU. 

• Prostřednictvím nového fondu EHP a Norska pro regionální spolupráci podporují donorské země evropské přeshraniční a 

nadnárodní iniciativy v oblasti projektů, nový fond tedy představuje přidanou hodnotu ke zbytku finančních prostředků EHP a 

Norských fondů. 

• Regionální přeshraniční a nadnárodní spolupráce je klíčovým hnacím motorem při hledání společných řešení společných 

výzev Evropy. 

• Donorské země proto pro období 2014-2021 zvýšily své finanční prostředky na podporu takové spolupráce, 

finanční alokace představuje 34,5 milionu EUR.

Způsobilé k financování jsou subjekty z těchto 25 zemí

Členské země EU (15): Česká republika, Slovensko, Polsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Chorvatsko, Slovinsko, 

Rumunsko, Bulharsko, Řecko, Kypr, Malta, Portugalsko. 

Nečlenské země (10): Ukrajina, Rusko, Bělorusko, Moldavsko, Srbsko, Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Severní Makedonie, 

Albánie, Turecko.

http://www.eeagrants.org/topics-programmes/fund-regional-cooperation
https://regionalcoopmag.net/
http://www.youtube.com/watch?v=l0vP4m3HwzE


Fond podporuje spolupráci ve formě sdílení znalostí, výměny osvědčených postupů a budování kapacit v rámci těchto 

5 prioritních oblastí:

• inovace, výzkum, vzdělávání a konkurenceschopnost

• sociální začleňování, zaměstnanost mládeže a snižování chudoby

• životní prostředí, energetika, změna klimatu a nízkouhlíková ekonomika

• kultura, občanská společnost, řádná správa a základní práva a svobody

• spravedlnost a vnitřní věci

Co je podporováno:

Financování bude přiděleno na podporu inkluzivního dialogu a posilování přeshraničních a nadnárodních sítí, budování 

kapacit, sdílení znalostí a výměny politik s cílem urychlit inovace, podporován bude rozvoj struktur udržitelné spolupráce 

mezi podnikatelským sektorem, veřejným sektorem, občanským sektorem a akademickou obcí; podporovány budou 

závazky, které přispívají k efektivitě a účinnosti a zvyšují účinnost při tvorbě politik a reakcí na společné evropské výzvy.

Přečtěte si více o prioritních oblastech zde.

Shrnutí:

Podporována bude spolupráce pro zelenou, konkurenceschopnou a inkluzivní Evropu.

Základní pravidla:

• Spolupráce mezi subjekty v nejméně 3 zemích (způsobilé subjekty musí žádat jako konsorcium složené ze subjektů z 

nejméně 3 zemí).

• Podporované projekty musí mít regionální přeshraniční nebo nadnárodní povahu a musí zahrnovat více partnerů a 

aktivit v různých zemích.

Právně závazný rámec, který se vztahuje na fond:

• Protokol 38c o finančním mechanismu EHP (2014-2021), článek 7

• Dohoda mezi Norským královstvím a Evropskou unií o norském finančním mechanismu na období 2014-2021, článek 7

1. výzva:

V 1. výzvě k předkládání návrhů bylo k dispozici 15 milionů EUR. Uzávěrka pro 1. fázi přihlášky byla 1.7.2018. 

https://eeagrants.org/Who-we-are/How-we-work/Priorities-for-the-EEA-and-Norway-Grants-2014-2021-consulted-and-finalised/Priority-sectors-and-programme-areas-EEA-and-Norway-Grants-2014-2021
https://eeagrants.org/Results-data/Documents/Legal-documents/Agreements-on-the-EEA-and-Norway-Grants/Agreement-on-the-EEA-Grants-2014-2021
https://eeagrants.org/Results-data/Documents/Legal-documents/Agreements-on-the-EEA-and-Norway-Grants/Agreement-on-the-Norway-Grants-2014-2021


Projekty z 1. výzvy

20 projektů schválených v rámci 1. výzvy, uzavřené dne 4. července 2019, z toho 7 projektových partnerů z Ukrajiny !

Pro 2. výzvu podávání žádostí Fondu pro regionální spolupráci bylo předloženo 40 úplných návrhů projektů, které se rozkládají 

ve všech 5 prioritních odvětvích grantů EHP a Norska.



Další vybrané evropské iniciativy a dotační možnosti

(existuje řada dalších iniciativ a dotačních výzev, vyhlašovaných zejména Evropskou komisí)



PA 2 – Environmentálně a kulturně zodpovědný DR

U-Lead with Europe 

Pilotní projekt peer-to-peer spolupráce s ukrajinskými územními samosprávami vznikl

na základě iniciativy Výboru regionů.

Program U-Lead with Europe je součástí balíčku pomoci pro Ukrajinu, který přijala Evropská komise v roce 2016. Jedním z cílů

programu je posílení kapacit klíčových aktérů státní, regionální a místní úrovně za účelem nastavení decentralizačních reforem.

V rámci cíle posilování kapacit byl v říjnu 2017 spuštěn pilotní projekt peer-to-peer spolupráce v oblasti budování kapacit

místních samospráv na Ukrajině.

Peer-to-peer projekty evropských a ukrajinských partnerů jsou zaměřeny na školení, workshopy a studijní cesty včetně

dlouhodobých partnerství. Evropský partner, resp. česká města a obce, která se zapojí do pilotní fáze, mohou v rámci

spolupráce pořádat na svém území workshopy, školení a studijní cesty, při nichž svým protějškům budou předávat odborné

zkušenosti a znalosti z oblastí reforma základní zdravotní péče, regionální rozvoj, vzdělání, školení v oblasti poskytování

veřejných služeb.

Ukrajinským partnerům jsou v rámci peer-to-peer spolupráce hrazeny cestovní náklady, ubytování, diety apod. Obsahová náplň

programu, organizování konkrétní aktivity, zajištění prostor a přednášejících, případně náklady spojené s místní dopravou

ukrajinských partnerů, stravováním či kulturním programem pokrývá evropský partner formou in-kind příspěvku.

Kontaktní osoba - Микола Сюсько - mykola.siusko@gmail.com. 

Další informace lze získat rovněž na Darja.GontsarovaParvulescu@cor.europa.eu nebo na corleap@cor.europa.eu

mailto:mykola.siusko@gmail.com
mailto:Darja.GontsarovaParvulescu@cor.europa.eu
mailto:corleap@cor.europa.eu


Starostové pro hospodářský růst–

Ukrajina - Аrménie - Ázerbájdžán - Bělorusko - Gruzie - Моldavsko

• Iniciativa staví na zkušenostech tzv. Dohody starostů

• Iniciativa funguje v 6 zemích Východního partnerství

• 1. fáze projektu - od 1.1.2017 do 31.12.2020

• 2. fáze projektu - od 1.1.2021 do 31.12.2024

• Rozpočet 1. fáze projektu - 5 milionů EUR

• Spravováno Generálním ředitelstvím Evropské komise pro Evropskou politiku 

sousedství a jednání o rozšíření

• 1. fáze realizována konsorciem partnerů vedeným ECORYS Nederland BV

• Hlavní kancelář iniciativy sídlí v Tbilisi (Gruzie), jsou určeni zástupci i pro další zúčastněné země

Hlavní cíl iniciativy Starostové pro hospodářský růst

Přispívat k rozvoji schopností místní správy zemí Východního partnerství stimulovat hospodářský růst a zvyšovat 

zaměstnanost na místní úrovni.

Více informací na www.m4eg.eu (včetně odkazů na související iniciativy Covenant of Mayors for Climate & Energy, 

EU4Business, EU Neighbours) nebo v prezentaci ze semináře k dotačním příležitostem pro spolupráci s partnery z 

jihovýchodní Evropy (Hradec Králové, 19. - 20. 4. 2018).

http://www.m4eg.eu/
https://www.covenantofmayors.eu/
http://www.eu4business.eu/
https://www.euneighbours.eu/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/evropska-unie-EHP/EU-programy-2014-2020/EUS/m4eg.pdf


PA 2 – Environmentálně a kulturně zodpovědný DR

Program Východního partnerství pro kulturu a kreativitu

Cílem programu Východní partnerství, politika Evropské unie vůči šesti východoevropským zemím -

Ukrajina, Moldavsko, Bělorusko, Arménie, Ázerbájdžán a Gruzie (dlouhodobě jedné z priorit české zahraniční politiky a to na úrovni unijní i 

bilaterální), bylo dosáhnout významného prohloubení vztahů těchto zemí s unií. Východní partnerství buduje na základě oboustranného 

zájmu užší vztahy EU a výše uvedených států.

Východní partnerství otevřelo 4 tematické platformy pro výměnu osvědčených postupů v otázkách společného zájmu: řádné veřejné

správy, hospodářské integrace a růstu, energetické bezpečnosti a dopravy, kontaktů mezi lidmi. Platforma 4 - Mezilidské kontakty

představovala fórum pro diskusi v oblastech vzdělávání, vědy, mládeže, kultury, informačních technologií, z této platformy byl Program 

Východního partnerství pro kulturu a kreativitu financován.

Program kultury a kreativity v rámci EU a Východního partnerství byl ukončen dne 1. února 2018. Během tří let program podporoval kulturu 

a tvořivost v sociálním a hospodářském rozvoji zemí Východního partnerství. Nejednalo se o dotační program s pravidelnými grantovými 

výzvami, nýbrž podporoval zapojení zemí Východního partnerství do stávajících grantových programů EU a do agendy Evropské unie 

vůbec. Program podporoval zapojení do evropských programů spolupráce, zlepšoval schopnost reforem a šířil příklady dobré praxe ve 

vzdělávání, výzkumu, inovacích či umění. Podporoval zapojení organizací do programů EU Erasmus+, Kreativní Evropa, Horizont 2020 a 

Marie Curie Skłodowská (do aktivit se zapojili studenti, učitelé, vědci, mládež, umělci, pracovníci v kultuře apod.).

Dále je možno profitovat z výsledků programu a podpory EU pro regiony prostřednictvím následujících zdrojů:

- kulturní observatoř Východního partnerství bude sledovat kulturní politiku regionů http://observatory.culturepartnership.eu

- online kurzy, přeložené příručky a databáze zůstávají oblíbeným a bezkonkurenčním zdrojem prostřednictvím webových stránek 

programu www.culturepartnership.eu a FB www.facebook.com/culturepartnership

- využít lze i partnerský portál EU http://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action

Bližší informace lze získat na iryna.prokofieva@gmail.com a contact@culturepartnership.eu

http://observatory.culturepartnership.eu/
http://www.culturepartnership.eu/
http://www.facebook.com/culturepartnership
http://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action
mailto:iryna.prokofieva@gmail.com
mailto:contact@culturepartnership.eu
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Instituce usnadňující čerpání evropských dotací



Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) 

nová dimenze přeshraniční spolupráce



Evropské seskupení pro územní spolupráci

Novou dimenzi rozvoje přeshraniční spolupráce představuje Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS).

ESÚS je nástrojem pro usnadnění přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce.

Právní formu ESÚS stanovil v roce 2006 Evropský parlament a Rada EU s politickou podporou Výboru regionů Nařízením 

Evropského parlamentu a Rady EU č. 1082/2006, o evropském seskupení pro územní spolupráci (toto nařízení bylo změněno 

Nařízením EP a Rady EU č. 1302/2013 ze dne 17.12.2013). 

Právní forma ESÚS umožňuje vytvořit seskupení subjektů a organizací z více států EU, sloužící pro rozvoj daného území. 

Na rozdíl od struktur, v jejichž rámci se tato spolupráce odehrávala v předchozích letech na základě partnerských smluv a dohod 

mezi jednotlivými organizacemi ČR a organizacemi ostatních členských států EU, mají ESÚS právní subjektivitu.

ESÚS je novinkou v tom smyslu, že umožňuje vznik seskupení regionálních a místních orgánů z různých členských států, aniž 

by předtím bylo třeba podepsat mezinárodní dohodu a ratifikovat ji národními parlamenty (členské státy dávají pouze svůj 

souhlas s účastí členů ze svého území).

ESÚS umožňuje spolupráci veřejných institucí na různých úrovních (národní, regionální, místní), je zřizováno v rámci oblastí 

různého  měřítka - počínaje od partnerských měst až k celým regionům. 

Příklad ESÚS, které spravuje a administruje vlastní program: ESÚS Grande Région. 

Evaluace programů přeshraniční spolupráce ve střední a jižní Evropě, 

Vídeň, 3.-5.5.2010

Evropský institut pro územní spolupráci, 

region Nord - Pas de Calais, Francie



Princip ESÚS

I po vstupu ČR do Shengenského prostoru dne 20.12.2007 přináší hranice omezení pro regiony, které sousedí s jiným 

státem. ESÚS tuto hranici odstraňuje a umožňuje rozvíjet plnou spolupráci a kooperaci s regiony sousedního státu.

ESÚS jako „laboratoř víceúrovňové správy“

Jakkoli je víceúrovňová správa (věcí veřejných) vnímána jakožto žádoucí, praktické zkušenosti s ní jsou značně limitované. 

Proto mohou být ESÚS, jejichž členy se mohou stát samosprávné celky odlišných velikostí i kompetencí, opravdu významným 

krokem směrem k ověření funkčnosti konceptu víceúrovňové správy v přeshraničním prostředí.

• jedná se o těsnější strukturu s jasně definovanými cíli - spolupráce v rámci takového právního subjektu je více závazná

• snadnější tvorba a předkládání projektových žádostí – o dotaci může žádat pouze 1 partner (subjekt) - ESÚS

• automatické splnění kritérií přeshraniční spolupráce a přeshraničního dopadu u předložených projektů

• ESÚS představuje struktury stejného charakteru - ESÚS jsou tedy lehce srovnatelné v celé Evropě, mohou vyvíjet společné 

lobby, vyměňovat si zkušenosti a nápady jak zlepšit své fungování

• dobře nastavený a fungující ESÚS tedy představuje účinný nástroj pro prosazování regionálních zájmů v Bruselu a také v 

rámci institucí a dalších subjektů jednotlivých zúčastněných států.

Potencionální výhody ESÚS



Doposud bylo v rámci EU založeno 72 ESÚS (zdroj: Výbor regionů), velký počet ESÚS je v přípravné fázi.

https://portal.cor.europa.eu/egtc/Pages/welcome.aspx

ESÚS v Evropě 

https://portal.cor.europa.eu/egtc/CoRActivities/Pages/egtc-list.aspx
https://portal.cor.europa.eu/egtc/Pages/welcome.aspx


Nařízení EP a Rady EU č. 1302/2013 ze dne 17.12.2013 umožňuje zakládat ESÚS za účasti:

• nejméně dvou členských států a jedné či více třetích zemí sousedících nejméně s jedním z těchto členských států včetně jeho 

nejvzdálenějších regionů, pokud tyto členské státy a třetí země společně vykonávají činnosti v rámci územní spolupráce nebo 

provádí programy podporované Unií.

• pouze jednoho členského státu a jedné či více třetích zemí nebo sousedících s daným členským státem, včetně jeho 

nejvzdálenějších regionů, pokud se podle tohoto členského státu takovéto ESÚS slučuje s oblastí působnosti jeho územní 

spolupráce v rámci přeshraniční či nadnárodní spolupráce nebo dvoustranných vztahů s danými třetími zeměmi. 

Co se týká podmínky „dvoustranných vztahů s danými třetími zeměmi“, zde k jejímu splnění nestačí dvoustranný vztah na úrovni 

regionů, ale pro tuto eventualitu je nutné sjednání mezistátní dohody, neboť v textu Nařízení ESÚS je vše koncipováno na úrovni 

států. V textu Nařízení ESÚS není forma ani obsah takovéto dohody nijak definován. Dle výkladu Ministerstva pro místní rozvoj ČR

je předpoklad uzavření mezinárodní smlouvy na resortní, popř. vládní úrovni, která bude problematiku přeshraniční spolupráce 

formou ESÚS konkrétně vymezovat.

Sídlo ESÚS pak musí být v členském státu EU, ve kterém proběhne i registrace ESÚS, a podle jehož práva se bude činnost ESÚS 

následně řídit. 

ESÚS Tisza, založený  v roce 2015, představuje první ESÚS, kde byla navázána 

spolupráce mezi EU a třetími zeměmi: Maďarsko - Ukrajina.

Je snaha založit další velký ESÚS se zapojením ČR, Ukrajiny a dalších států (Slovensko, Polsko, Maďarsko) pro lepší využívání

evropských i dalších dotačních zdrojů!



Evropská seskupení pro územní spolupráci a evropské regiony (připravované nebo již založené) z pohledu ČR

1. ESÚS TRITIA, 2. Evropský region Dunaj - Vltava, 3. ESÚS Novum



• Zástupci 4 českých krajů (Královéhradecký, Pardubický, Liberecký, a Olomoucký), Dolnoslezského vojvodství a  

2 euroregionů (Glacensis - česká a polská část, Nisa - česká a polská část) zahájili v roce 2010 diskusi o přípravě   

ESÚS, neboť regiony, kde působí uvedené subjekty, sbližuje a spojuje podobný hospodářský rozvoj, podobný  

jazyk, geografické a  přírodní podmínky, současná aktivní spolupráce mezi partnery na obou stranách hranice apod. 

• Počet obyvatel území ESÚS Novum - přes 5 milionů.

• ESÚS Novum využívá Strategii integrované spolupráce česko-polského příhraničí, na jejíž tvorbě se v rámci česko-polského 

projektu v programovém období 2007-2013 podíleli všichni členové ESÚS Novum.

• ESÚS Novum bylo zaregistrováno dne 16. 12. 2015. 

• Sídlo ESÚS Novum - Jelenia Góra (Jelení Hora), Polsko.

ESÚS Novum
www.esus-novum.eu

Logo projektu „Strategie integrované spolupráce česko-polského 

příhraničí“ i ESÚS Novum symbolicky vyjadřuje 4 významné hory na 

česko-polské hranici nebo v její blízkosti v území partnerů projektu.

Od západu k východu: Ještěd, Sněžka, Králický Sněžník a Praděd.

Autor loga - Roman Klíma ☺

Dne 25. listopadu 2016 byli v sídle ESÚS Novum přivítáni představitelé ukrajinských samospráv.

Dne 22. července 2019 byla představena činnost ESÚS Novum dětem a mládeži z Běloruska - účastníkům vzdělávacích prázdnin 

„Letní škola“ - více zde. 

http://www.4cbc.eu/
http://www.esus-novum.eu/
http://esus-novum.eu/aktualnosc/prezentace-esus-novum-pro-d-ti-a-mladez-z-b-loruska-129


- Euroregiony jsou nadnárodním typem svazků či sdružení obcí a měst. Cílem euroregionu - mezinárodního sdružení měst

a obcí je především podpora a realizace projektů odrážejících všechny formy spolupráce mezi smluvními stranami. 

- Hlavním motivem sdružených měst a obcí, které jsou zde zastoupeny svými místními představiteli veřejné správy, 

je odstraňování nerovností mezi regiony na obou stranách hranice, vedoucí k postupnému vyrovnávání ekonomického 

i sociálního rozvoje. 

- Spolupráce přesahující hranice napomáhá zmírňovat nevýhody, které s sebou hranice v území nesou. Překonává národní 

okrajové polohy pohraničních oblastí a zlepšuje životní podmínky obyvatelstva zde žijícího. Zasahuje do všech kulturních, 

sociálních, hospodářských a infrastrukturních oblastí života občanů. 

Euroregiony

Byl založen 14. února 1993, kdy v Debrecíně zástupci 

regionálních orgánů pohraničních oblastí Polska, 

Slovenska, Maďarska a Ukrajiny podepsali dohodu o 

vytvoření Meziregionální unie Karpatského euroregionu.

• správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

• do euroregionu je zapojen Královéhradecký kraj 

• možný přenos znalostí a zkušeností

Euroregion Karpaty

(PL - SK - HU - UA - RO) 

Euroregion Glacensis 

(CZ - PL)

http://www.karpacki.pl/
http://www.euro-glacensis.cz/


• Jeden z nejstarších a největších euroregionů v celé Evropě (154 000 km2, více než 15 milionů obyvatel).

• CARPATHIA - značka ekonomické kvality Karpat, dlouhodobý partnerský projekt, byznysový koncept.

Euroregion Karpaty

•

Carpathia (visitcarpathia.com)

http://www.visitcarpathia.com/
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• Založen 23.09.2015, sídlo v Hradci Králové - www.ukrajinskyspolekunas.cz, FB

• Dobrovolný, otevřený, nevládní, neziskový a nepolitický svazek občanů, v němž se spojili Ukrajinci a Češi z celého Východočeského regionu 
(Královéhradecký a Pardubický kraj) ve snaze seznámit českou společnost s kulturními zvyky a tradicemi ukrajinského národa. Společenství 
občanů ukrajinské, české a jiných národností se zájmem o ukrajinskou kulturu, spolupráci, výměnu informací a společenské dění ve městě i 
regionu.

• Podpora sdružování občanů ukrajinské a  české národností, pomoc při začleňování Ukrajinců do většinové společnosti. 

• Pomoc při navazování partnerství mezi městy, obcemi a institucemi (Náchod - Ťačiv, Vrchlabí - Uglja, Krkonošský národní park - Karpatská 
biosférická rezervace apod.).

• Informační a projektová podpora, pomoc Ukrajincům - zahraničním subjektům, pořádání mnoha akcí - Dny ukrajinské kultury v Hradci Králové a 

Královéhradeckém kraji od roku 2013, výstavy ukrajinských malířů, tvůrčí workshopy pro veřejnost, účast na veletrzích, ve spolupráci s 

Integračním centrem pro cizince Hradec Králové pořádání mnoha kulturních akcí v Hradci Králové (ukrajinský folklórní soubor „Naše radost“), 

renovace a obnova hrobů ukrajinských vojáků, padlých v 1. světové válce v ČR atd.

Regionální ukrajinský spolek ve východních Čechách

http://www.ukrajinskyspolekunas.cz/
https://www.facebook.com/Region%C3%A1ln%C3%AD-ukrajinsk%C3%BD-spolek-ve-v%C3%BDchodn%C3%ADch-%C4%8Cech%C3%A1ch-148254412203544/?fref=ts


• Centrum nabízí komplexní podporu v celé oblasti místní a regionální správy prostřednictvím metod sdílení zkušeností. 

• Pořádá studijní návštěvy pro každého, kdo má zájem o zkušenosti České republiky z post socialistické transformace. 

• Nabízí přátelské audity stavu místní samosprávy a nabízí řešení na míru včetně dlouhodobého poradenství. 

• Odborníci centra jsou ze všech úrovní správy a mají hluboké znalosti ve svých oborech.

Konkrétní oblasti zaměření

• Sociální oblast - sdílení praktických znalostí a dobré praxe

• Environmentální management - praktická i inovativní řešení na místní a regionální úrovni

• Dodávky pitné vody a čištění odpadních vod - praktická i inovativní řešení na místní a regionální úrovni

• Moderní a cílená prezentace měst, obcí a regionů - nástroj pro podporu místních podnikatelů a stabilizaci 

společnostipovědný DR

Centrum sdílení zkušeností

www.cesz.cz

http://www.cesz.cz/
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Národní a krajská podpora



Národní programy, rozvojová pomoc 

Dotace na zahraniční projekty, rozvojovou pomoc a další podporu poskytují i některá česká ministerstva a agentury:

. 

• Česká rozvojová agentura poskytuje rozvojovou pomoc na aktivity mimo jiné i na Ukrajině. Český žadatel může získat dotaci 

50% celkových způsobilých výdajů (dokumentace + samotná realizace) na investiční i neinvestiční aktivity na Ukrajině.

• Více informací na Česká rozvojová agentura

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje výzvy prostřednictvím Česko-ukrajinského fóra.

Doposud podpořené projekty s účastí partnerů z Královéhradeckého kraje a Zakarpatské oblasti:

1. Good card, z.s. | Fond rozvoje územního spolku hromady Dubove

2. MAS Hradecky venkov, o.p.s. | Sdružení pro evropský rozvoj karpatského regionu

Dotace poskytuje i Ministerstvo průmyslu a obchodu a další organizace.

http://www.czechaid.cz/
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/index.html
https://europeanvalues.cz/en/our-programs/eastern-european-program/czech-ukrainian-forum/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/


Podpora Královéhradeckého kraje v oblasti mezinárodní spolupráce

Pro rok 2022 je spolupráce se zahraničím (včetně Ukrajiny) možná v rámci dotačního programu „Rezidence v oblasti kultury“, 

„Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže“ a částečně „Vrcholový a výkonností sport v kategorii dospělých“ (u posledně 

jmenovaného se jedná o právnické osoby, jejíž sportovci se účastní evropských a celosvětových soutěží v kategorii dospělých). 

Rezidence v oblasti kultury

Účel, na který může být dotace poskytnuta: 

Umělci, odborní pracovníci a umělecké soubory v oblasti kultury přijíždějící do Královéhradeckého kraje na rezidenční pobyt - dotace je 

určena na podporu konání rezidencí umělců z různých uměleckých oblastí, např. vizuální a mediální umělce, tanečníky, divadelníky, 

spisovatele, designéry, skladatele, hudebníky, architekty atd. a pro odborné pracovníky v kulturních organizacích typu galerie, muzeum, 

knihovna, divadlo, organizátory festivalů, nakladatele, pořadatele kulturních akcí apod. Místem konání rezidence je Královéhradecký kraj, 

rezidence musí být poskytována minimálně v druhém ročníku, alespoň 7 denní a s jasně formulovaným výstupem. 

Lhůta pro podání žádosti o dotaci: do 23.11.2021 (14:00 hod.).

Rozmezí dotace: 40 - 100 tis. Kč. 

Maximální podíl podpory na celkových uznatelných výdajích projektu: 75%.

Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže

Účel, na který může být dotace poskytnuta: 

Rozvoj dvou a vícestranných mezinárodních kontaktů na bázi reciprocity, organizování dvou i vícestranných jednorázových setkávání u nás 

i v zahraničí, mezinárodní tábory u nás i v zahraničí, účast a pořádání mezinárodních vzdělávacích i jiných akcí nebo projektů, 

propagujících předsednictví České republiky v EU v roce 2022 (semináře, workshopy, soutěže apod.), reprezentace kraje v zahraničí. 

Určeno dětem a mládeži do 26 let. 

Lhůta pro podání žádosti o dotaci: do 08.12.2021 (14:00 hod.). 

Rozmezí dotace: projekty na propagaci předsednictví ČR v EU, realizované pouze právnickými osobami vykonávajícími činnost školy: 

20 000 Kč – 50 000 Kč, ostatní projekty, zaměřené na mezinárodní spolupráci: 20 000 Kč - 40 000 Kč.

Maximální podíl podpory na celkových uznatelných výdajích projektu: 80%.

Delegace z ukrajinské Zakarpatské oblasti navštívila Královéhradecký kraj

Kraj navazuje spolupráci se Zakarpatskou oblastí

Královéhradecký kraj a Zakarpatská Ukrajina dnes uzavřely partnerství

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/delegace-z-ukrajinske-zakarpatske-oblasti-navstivila-kralovehradecky-kraj-97172/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/kraj-navazuje-spolupraci-se-zakarpatskou-oblasti-102512/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/kralovehradecky-kraj-a-zakarpatska-ukrajina-dnes-uzavrely-partnerstvi-107255/


Podpora Královéhradeckého kraje v oblasti mezinárodní spolupráce

Vrcholový a výkonnostní sport v kategorii dospělých

Účel, na který může být dotace poskytnuta: 

Podpora právnickým osobám na činnost sportovních oddílů a klubů, jejichž sportovci jsou v kolektivních a individuálních sportech účastníky 

extraligy, první nebo druhé nejvyšší dlouhodobé soutěže, nebo jejichž sportovci jsou zařazeni do reprezentace ČR v kategorii dospělých.

Lhůta pro podání žádosti o dotaci: do 29.11.2021 (14:00 hod.)

Rozmezí dotace: 30 000 Kč - 150 000 Kč

Maximální podíl podpory na celkových uznatelných výdajích projektu: 50%.

O dotaci žádá český partner - na aktivity českého a zahraničního partnera. Další informace - na webu https://dotace.kr-kralovehradecky.cz

• Královéhradecký kraj podpořil projekt Českého centra v Kyjevě, které mapuje českou architekturu na Podkarpatské Rusi - zde.

• Diskuse o novém programu/fondu Královéhradeckého kraje na podporu zahraničních regionů 

- po vzoru Pardubického kraje, Ústeckého kraje, kraje Vysočina apod.

• Informační podpora a pomoc se založením / rozvojem institucí, využitelných pro čerpání evropských dotací (evropská 

seskupení pro územní spolupráci, euroregiony apod.).

• Diskuse o vzniku projektové kanceláře v Zakarpatí pro podporu mezinárodních projektů (iniciace nových projektových záměrů, 

vyhledávání vhodných projektových partnerů, pomoc s administrací projektů a jejich vyúčtováním apod.).

https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/
https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/ceske-centrum-v-kyjeve-mapuje-odkaz-ceskoslovenskych-architektu-na-ukrajine--333614/
https://www.pardubickykraj.cz/dotacni-programy-v-oblasti-spoluprace-s-partnerskymi-regiony-
http://www.uzazs.cz/
http://fondviza.cz/uvodni-slovo.php


Příklad projektu realizovaného s podporou Královéhradeckého kraje - projekt "Začínáme s Ukrajinou“

• Mikroregion Bělá navázal spolupráci s novým partnerem - obcí Kamianytsia (Kamenice) z Užhorodského okresu v Zakarpatské oblasti v 

rámci širší spolupráce Královéhradeckého kraje s touto oblastí.

• DSO Mikroregion Bělá uspěl s žádostí o poskytnutí dotace z Královéhradeckého kraje a obdržel příspěvek na realizaci projektu 

„Začínáme s Ukrajinou“.

• Devět  členů svazku vycestovalo do obce Kamenice za účelem navázání kontaktu pro vzájemná setkávání, poznávání tradic a zvyků této 

oblasti a bližšího poznání současnosti obce, která velikostí připomíná obce mikroregionu.

• Následovala reciproční návštěva ukrajinské delegace - uskutečnily se prohlídky jednotlivých obcí v celém mikroregionu, obecních 

základních i mateřských škol, přírodně zajímavých zákoutí (např. vodopády v části obce Bílý Újezd, blízké Orlické hory), řady zajímavých     

investičních akcí pořízených z vícezdrojových dotačních titulů, výrobního provozu největšího oblastního zaměstnavatele - Škoda Auto a.s., 

uskutečnily se i společenské aktivity. 

• Výsledkem vzájemného poznání je smlouva o partnerské spolupráci i první podpora ukrajinského partnera přímým příspěvkem na nákup

techniky pro podporu zdejšího školství, dále společná domluva na uskutečňování společných záměrů vedoucích knaplnění strategických 

plánů rozvoje obou zájmových území, zaměřené v I. etapě právě na  aktivity směřující do podpory a spolupráce na úrovni školství.



PA 2 – Environmentálně a kulturně zodpovědný DR

Na Královéhradeckém kraji i v partnerské Zakarpatské oblasti jsou pravidelně pořádány 
semináře k mezinárodním programům a fondům (doposud 2 semináře přímo v Ťačivu), 
v prezentacích z těchto seminářů naleznete podrobnější informace k některým výše 
uvedeným programům a fondům - semináře z poslední doby např. zde nebo zde. 

Informace k aktuálním výzvám v rámci mezinárodních programů a fondů jsou rovněž k 
dispozici na webových portálech www.bruselskalinka.cz a www.oklinka.cz

Semináře k mezinárodním programům a fondům 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/evropska-unie-ehp/eu-programy-2014-2020/eus/aktualita-100858/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/evropska-unie-ehp/eu-programy-2014-2020/eus/seminar-k-dotacnim-prilezitostem-pro-spolupraci-se-subjekty-z-jihovychodni-evropy-109619/
http://www.bruselskalinka.cz/
http://www.oklinka.cz/


PA 2 – Environmentálně a kulturně zodpovědný DR

Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci se Zakarpatskou oblastní radou a Českým domem regionů uspořádal ve dnech 5.-6. září 2019  
v Užhorodu 2 semináře v rámci první části mezinárodního projektu DCI-CSO-LA/2019/405-168 „Working together towards 
empowering local and regional governments for effective development aoutcomes in EU partner countries“. 

Semináře „Možnosti spolupráce na lokální úrovni se zahraničním partnerem a zdroje financování“ se zúčastnilo mnoho významných hostů: 
pan Radek Matula - velvyslanec ČR na Ukrajině, pan Igor Bondarenko - gubernátor Zakarpatské regionální státní správy, pan Michail Rivis -
předseda Zakarpatské oblastní rady, pan Oleh Luksha - výkonný ředitel Zakarpatské regionální pobočky Asociace ukrajinských měst a další 
hosté. Seminář navštívila v jeho průběhu rovněž početná delegace Senátu Parlamentu ČR v čele s jejím místopředsedou Janem Horníkem.



Děkuji za pozornost, rád Vám odpovím na všechny Vaše dotazy a podělím se s Vámi 

o své zkušenosti v oblasti mezinárodních programů a fondů ☺

Ing. Roman Klíma

Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení evropských grantů

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

telefon: +420 602 488 137

e-mail: rklima@kr-kralovehradecky.cz

Hradec Králové - město česko-ukrajinské spolupráce           Královéhradecký kraj

mailto:rklima@kr-kralovehradecky.cz
https://www.youtube.com/watch?v=Cztq9eUGwaU
https://www.youtube.com/watch?v=2f1Dn1hwtDQ

