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Programy Evropské územní spolupráce - seminář 25. 4., Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
 
Evropská územní spolupráce (EÚS) je nástrojem politiky soudržnosti EU, jehož cílem je řešit přeshraniční problémy a 
společně rozvíjet potenciál různých území a to prostřednictvím programů přeshraniční, nadnárodní a 
meziregionální spolupráce. 
V tomto informačním listě stručně představujeme některé z programů EÚS, programy nadnárodní a meziregionální 
spolupráce. Jejich společným jmenovatelem je, že podporují projekty nadnárodního charakteru zahrnující území, 
pro které je program určen. Klíčové pro všechny tyto programy je partnerství mezi projektovými partnery napříč 
zeměmi, kteří jsou oprávněnými žadateli v programu. Minimální požadavek je účast alespoň 3 partnerů s finanční 
účastí ze 3 zemí, podle zkušeností z minulých let je však žádoucí zapojení více partnerů, doporučuje se 5 – 10 
partnerů.  Jeden z partnerů přebírá roli vedoucí partnera a je zodpovědný za realizaci projektu po organizační, 
obsahové i finanční stránce. Partnerství musí být pro projekt smysluplná a přínosná a mají co nejkomplexněji řešit 
problematiku projektu.  
Programy se soustředí především na financování aktivit neinvestičního charakteru (investiční obsah je umožněn 
u pilotních aktivit), jejichž hlavním cílem je výměna zkušeností, přenos nových myšlenek, osvědčených postupů, 
příprava společných strategií, akčních plánů, apod. Společným jazykem všech těchto programů je angličtina.  
 
Interreg CENTRAL EUROPE  
Tento dotační program rozvíjí spolupráci států Střední Evropy1 s cílem řešit společné výzvy a problémy. Tematicky 
se program zaměřuje na následující oblasti:  
- Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední Evropy – posílení regionálních 
inovačních kapacit, zlepšit znalosti a podnikatelské dovednosti 
- Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií – zvýšení energetické účinnosti, využívání OZE ve veřejné 
infrastruktuře, zlepšit územně založené strategie nízkouhlíkového energetického plánování, snížit emise CO2 v 
městských oblastech  
- Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst – rozvíjet kapacity pro integrované řízení 
ochrany životního prostředí, pro udržitelné využívání kulturního dědictví a zdrojů, zlepšení řízení životního prostředí 
v městských oblastech  
- Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zlepšit spojení napříč Střední Evropou – zlepšit plánování, koordinaci 
regionální dopravy a její napojení na vnitrostátní a evropské dopravní cíle, zvýšit využití ekologických 
multimodálních dopravních řešení v nákladní dopravě 
 
Způsobilými žadateli/projektovými partnery programu jsou subjekty z veřejného i soukromého sektoru.  
Míra dotace pro subjekty z České republiky je 85% způsobilých výdajů projektu. 
 
Interreg Danube 
Evropský dotační program rozvíjející ekonomickou, sociální a teritoriální soudržnost států dunajského regionu. 
Pokrývá území 14 států – 9 států EU a 5 mimo EU2. Tematicky je zaměřen na tyto priority:  
- Inovativně a sociálně zodpovědný region – zlepšení rámcových podmínek vyvážený přístup ke znalostem, 
zvyšování kvalifikace pro podnikání a sociální inovace 
- Environmentálně a kulturně zodpovědný region – posílení nadnárodního vodního managementu, prevence 
povodňových rizik, udržitelné využívání přírodního a kulturního dědictví a přírodních zdrojů, obnovování a 
hospodaření s ekologickými koridory, zlepšení řízení rizik a katastrof 
- Lépe propojený region – rozvoj bezpečných dopravních systémů šetrných k ŽP, vyvážená dostupnost městských a 
venkovských oblastí 
- Dobře řízený region – zvyšování institucionální kapacity k řešení společných výzev, řízení podunajské 
makrostrategie 
 
Způsobilými žadateli/projektovými partnery mohou být veřejné organizace i soukromé subjekty.  
Míra dotace pro subjekty z České republiky je 85% způsobilých výdajů projektu.   

                                                           
1 9 států – Rakousko, Česká republika, Německo (Baden-Wurttembersko, Bavorsko, Maďarsko, Itálie (severní část), Polsko, 
Slovenská republika, Slovinsko, Chorvatsko.  
2 Rakousko, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Německo (Baden-Wurttembersko, Bavorsko), Maďarsko, Rumunsko, 
Slovensko, Slovinsko a nečlenské státy Bosnu a Hercegovinu, Moldavsko, Černá Hora, Srbsko, Ukrajina.  
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Interreg EUROPE 
Tento program pokrývá celé území Evropské unie, tj. 28 členských států včetně Norska a Švýcarska. Je určen 
k podpoře vzájemného učení mezi veřejnými orgány s cílem zlepšit fungování politik a programů regionálního 
rozvoje. Umožňuje veřejným orgánům napříč Evropou výměnu praxí a nápadů týkajících se způsobu fungování 
veřejných politik a takto najít řešení pro zlepšení jejich rozvojových strategií. Program se zaměřuje na tyto priority:  
- Výzkum, technologický vývoj a inovace 
- Konkurenceschopnost MSP 
- Nízkouhlíkové hospodářství 
- Životní prostředí a efektivní využívání zdrojů 
 
Způsobilými žadateli/partnery projektu jsou národní, regionální nebo místní orgány veřejné správy, řídící orgány 
programů, veřejnoprávní instituce, soukromé neziskové subjekty, které nemají průmyslovou nebo obchodní 
povahu, mají právní subjektivitu a nejsou financovány převážně státem nebo z jiných veřejných prostředků. 
Míra financování u soukromých subjektů je 75%, u ostatních 85% způsobilých výdajů.  
 
 
URBACT III 
URBACT je program územní spolupráce, který má za cíl podporu udržitelného rozvoje měst napříč členskými státy 
EU, Norskem a Švýcarskem. Umožňuje všem městům posílit kvalitu strategického řízení, podporuje mezi nimi 
výměnu zkušeností a šíření znalostí ve všech oblastech spojených s udržitelným rozvojem měst. Hlavními aktivitami 
programu je:  
- Tvorba mezinárodních sítí (k usnadnění vytváření, implementace strategií, výměny zkušeností, vzájemnému učení) 
- Rozvoj schopností městských aktérů vytvářet a implementovat politiky/strategie integrovaní a zapojující veřejnost  
- Uplatnění a šíření znalostí o tvorbě a implementaci strategií udržitelného rozvoje měst na místní, reg. i nár. úrovni 
 
Způsobilými žadateli/projektovými partnery jsou města a obce (bez ohledu na počet obyvatel), městské čtvrti.  
 
Míra dotace je pro Prahu 70% pro zbytek ČR 85% způsobilých výdajů projektu.  
 
ESPON 2020 
ESPON (European Spatial Observation Network), monitorovací síť pro územní rozvoj a soudržnost, je výzkumným 
programem, který podporuje územní plánování a regionální rozvoj. Jeho cílem je poskytnout informace, analýzy, 
scénáře, mapy, databáze, indikátory aj., které přispívají k vyváženému rozvoji regionů či větších územních celků. 
Program zahrnuje celé území EU + Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko.  
 
Program se zaměřuje na jednu prioritu – Územně analytické podklady, přenos, pozorování, nástroje a 
informovanost. Jediným příjemcem je Evropské sdružení pro územní rozvoj, které vyhlašuje výběrové řízení na 
jednotlivé cíle:  
- Průběžná produkce evropských a územně analytických podkladů,  
- Kvalitnější pozorování území a nástroje pro územní analýzu,  
- Lepší přenos znalostí a využití analytické podpory uživatelů,  
- Širší informovanost a využívání územně analytických podkladů.  
 
Způsobilými žadateli/projektovými partnery jsou veřejné, veřejnoprávní i soukromé subjekty.  
 
Míra financování je 100% způsobilých výdajů na projekt.  

 
Zdroj: www.dotaceeu.cz  
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