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O programu
• Původní South East Programme
• 2014-2020 3.výzvy, 111 projektů zaměřených na inovace,
životní prostředí, kulturu, dopravu, energetiku a veřejnou
správu,
• 65 CZ LP/PP
• 2021-2027
• 14 států: region se neměnil
• Rakousko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvatsko,
Českou republiku, Německo (Bavorsko, BádenskoWürttembersko), Maďarsko, Moldavsko, Černou Horu,
Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina
• 9 EU; 5 mimo EU
• 3 EU Fondy ERDF, IPA, ENI
• Oficiálním jazykem komunikace Angličtina
• Rozpočet ? (předchozí 232 mio €) → ERDF -20% , IPA?, ENI?
• Řídící orgán – min. Financí Budapešť (HU)
• síť Kontaktních míst

O strategii

•
•
•
•
•

100% geografické překrytí s EUSDR – Podunajská strategie
Zpracovávána od r. 2009
dlouhodobá strategie pro území podunajského regionu
průřezový politický nástroj pro lepší horizontální koordinaci,
využití stávajících programů a institucí, dostupných
finančních nástrojů a různých fondů EU i dalších zdrojů bez
vyčleněných prostředků
• Hlavní dokument Akční plán, který vymezuje čtyři hlavní
pilíře a 11 prioritních oblastí – (sociální, ekonomické,
environmentální a kulturní problémy)
• ČR → PA02 udržitelná energetika
• https://danube-region.eu/

O projektech
• Nadnárodní zaměření – přidaná hodnota → na výzvy a potřeby, které nemohou být řešeny čistě jen s
pomocí přístupů na místní/národní úrovni
• 4 priority – výzvy k předkládání projektu – klasické (1. i 2.kolové), Seed Money, specifické (tematické,
kapitalizační, DSP, PAC), nově samostatný přístup pro vybrané SO
• Průměrný rozpočet projektu 1,5 - 3mil €,
• Ø 8-15 partnerů v projektu
• Výstupy typu: neinvestiční aktivity → strategie, akční plány, nástroje + pilotní akce

Financování
• Míra spolufinancování až do 80% způsobilých výdajů
? Národní spolufinancování CZ PP – v jednání, 0-10% podle typu instituce
• Zpětné financování - reportovací období (1/2 rok) ⇒ kontrola 1. stupně (CRR) ⇒ ověření JS, ověření CA
⇒ poté peníze na účet LP a od něj PP peníze na účet projektového partnera (PP)

• Rozpočtové položky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mzdové náklady
Kancelářské a administrativní výdaje
Cestovné a ubytování
Externí odborné poradenství a služby
Vybavení
Infrastruktura a práce
Přípravné náklady
Projekty Seed Money Facility

Příprava - Zjednodušení vykazování výdajů
použití metod - LumpSum, FlatRate, Jednotkové náklady

O partnerech
•
•
•
•

•

Vytvoření konkurenceschopného partnerství je časově velmi náročné → optimální mix vůči tématu projektu
Odolné partnerství – spolehlivý a angažovaní partneři, ideálně zapojení již ve fázi přípravy projektu
Nadnárodní charakter, relevantní s ohledem na cíl a aktivity projektu, vyvážené, přiměřené cílům projektu
3 financující partneři ze 3 zemí programové oblasti (∅ 15)
Princip Lead partnera – zapálený k tématu a zkušený v EU managmentu, dostatek fin. i lidských kapacit,
Projektový partneři: požadavky na partnery přesně definované v Programme Manual
• Národní, regionální a lokální instituce
• mezinárodní organizace,
• Soukromé instituce, s právní subjektivitou
Asociovaný partner – bez finančního zapojení

Vyhledávání partnera/Zapojení do projektu → Aktivní přístup!
•
•
•
•
•

Dlouhodobá spolupráce
Nástroj Project ideas/Partner search – www.interreg-danube.eu
Akce – workshopy, semináře → aktuální situace
Databáze https://keep.eu/ ; https://www.up2europe.eu/
Podpora NCP síť

příklady
• Projekt ConnectGREEN, 2.výzva,
• 12 partnerů ze 6 států, 2018-2021
• 2,5mil EUR
Projekt je zaměřen na identifikaci ekologických
koridorů a překonávání konfliktů mezi územním
rozvojem a ochranou prostupnosti krajiny.
Ekologické koridory budou identifikovány podrobněji
pomocí nové celokarpatské metodiky ve 4
nadnárodně relevantních pilotních lokalitách
↘ Mapa ekologické sítě
↘ Aplikace Survey123
↘ Akční plány pro jednotlivá kritická bariérová místa v
pilotních územích.

• Projekt CHESTNUT, 1.výzva
• 13 partnerů ze 7 států, 2016-2019
• 2 mil EUR
Projekt zaměřen na rozvoj systémů ekologické a
bezpečné dopravy ve funkčních městských oblastech.
Přispívá ke snížení soukromé motorové dopravy o 2 – 3
% do pěti let prostřednictvím podpory rozvoje lépe
propojených a interoperabilních dopravních řešení, více
přátelských k životnímu prostředí.
↘ Harmonizované scénáře mobility
↘ Návrhy plánů udržitelné mobility pro 12
partnerských měst
↘ Realizace pilotních akcí v partnerských městech

4 Priority/specifické cíle

1-A Smarter Danube Region
•
•

rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění vyspělých technologií *
rozvoj dovedností pro smart specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání

Rozvoj výzkumné infrastruktury podle
poptávky, uplatnění výsledků výzkumu a vývoje
na trhu, spolupráce mezi výzkumnými,
veřejnými a soukromými subjekty; zelené
dopravní technologie a sítě, řešení e-mobility;
pokročilé technologie ve vztahu k smart
infrastruktuře ve městech

Rozvoj platforem umožňující rozvoj a transfer
znalostí, spolupráce při rozvoji strategií pro
inteligentní specializaci, rozvoj dovedností pro
průmysl 4.0; výměnu zkušeností s
implementací strategií smart specializace

* samostatné pojetí alternativy: od 2.výzvy, zvláštní pravidla, top-down přístup (partnership, max rozpočet, zaměření projektů…)

4 Priority/specifické cíle

2-A Greener a Low Carbon Danube Region
•
•
•
•

podpora obnovitelné energie
podpora přizpůsobení se změně klimatu a prevence rizik katastrof, odolnost zohledňující ekosystémový přístup
podpora lepší dostupnosti vody a udržitelné vodní hospodářství
posílení biologické rozmanitosti zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění

Redukce emisí v
dopravě, rozvoj
alternativních a
inovativních
dopravních systémů,
pobídky pro využívání
obnovitelných zdrojů
a výroby elektřiny bez
emisí

Předpovědi a
monitoring dopadů
klim.změn, strategie
proti povodním a
suchu, spolupráce
orgánů zodpovědných
za řízení a řešení rizik

Rozvoj společných
modelů monitoringu
znečištění vod a
obnovu kvality vody,
řízení záplavových
oblastí, udržitelné
využívání vody

Rozvoj zelené
infrastruktury pro
rozvoj eko-koridorů,
strategie pro
revitalizaci vodních
toků a živočichů,
výměna zkušeností s
nakládání s půdou

3-A More social a Inclusive Danube Region
•
•

•

zvyšování účinnosti a začlenění trhů práce a přístupu k vysoce kvalitnímu zaměstnání prostřednictvím rozvoje
sociální infrastruktury a podpory sociální ekonomiky
zlepšení přístupu ke kvalitním službám, vzdělávání a formám celoživotního vzdělávání prostřednictvím rozvoje
infrastruktury včetně podpory dálkového a online vzdělávání a odborné přípravy *
posílení úlohy kultury a cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích

Integrace znevýhodněných
skupin obyvatelstva, řešení
odlivu vzdělaných lidí z
regionů, atypické formy
zaměstnání, podpora aktivního
stárnutí

Rozvoj vzdělávacích modelů,
materiálů a alternativního
vzdělávaní pro znevýhodněné
studenty; podpora odborného
vzdělávání, podpora
elektronických řešení vzdělávání

Tvorba společných
tematických iniciativ,
valorizace kulturního
dědictví, udržitelný
turismus – komunitní
cestovní ruch

* samostatné pojetí alternativy: od 2.výzvy, zvláštní pravidla, top-down přístup (partnership, max rozpočet, zaměření projektů…)

4-A Better Cooperation Governance
•

posílení institucionální kapacity veřejných orgánů a stakeholderů k realizaci makroregionálních strategií a
strategií pro přímořské oblasti a dalších územních strategií

Podpora řízení makrostrategie, posílení
role veřejnosti v rozhodovacích procesech
– budování institucionálních kapacit,
integrované nástroje pro specifické území
(venkovské/odlehlé území; města), řešení
sociálních výzev (stárnutí, vylidňování
území, odliv mozků)

o 1.výzvě
Stále probíhá práce na konečné verzi

Programový dokument

– tematické zaměření programu, zbylé kapitoly

• Program v létě 2021– neformální konzultace EK → září 2021 předložen EK (cca 5 měsíců přijetí)

Application
Programový manuál

Implementation

Eligibility

•
•
•
•

Před každou výzvou bude zveřejněn podrobnější
„Call Announcement“ s aktuálními požadavky a
pravidly výzvy

Dvoukolová 1.krok (konec roku 2021) ↔ 2.krok (duben)
Zachovány zákl. principy nadnárodní spolupráce
Otevřena pro všechny priority - specifické cíle 1.1 a 3.2 pravděpodobně až pro 2.výzvu
Pro 1. výzvu z rozpočtu vyčleněný podstatný objem

Kde naleznete další informace?

▪ www.interreg-danube.eu
▪ www.dotaceEU.cz/eus/nadnarodni DANUBE

@Interreg_Danube
@Interreg_CZ
Danube Transnational Programme

Kde naleznete další informace?
Tereza Tkadlečková
Odbor Evropské územní spolupráce
Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 6
11015, Praha1
Office: Letenská 119/3, Prague
phone: +420 224 862 260
mob: +420 731 628 420
e-mail: nadnarodni@mmr.cz; tkater@mmr.cz
http://www.interreg-central.eu/
http://www.interreg-danube.eu/
twitter: @Interreg_CZ

