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Programové území



INTERREG BY-CZ 2021-2027

Struktura programu

• obsahové zaměření programu bylo provedeno na základě socioekonomické
analýzy území, tematických workshopů se stakeholdery, konzultací se sociálními
partnery a zástupci občanské společnosti, veřejné ankety a konzultace s
veřejností

Priorita Cíl politiky Specifický cíl

Priorita 1: Výzkum a přenos 
znalostí

CP 1
SC 1: Posílení výzkumných a inovačních kapacit 

Priorita 2: Přizpůsobení se 
změně klimatu a ochrana ŽP

CP 2
SC 4: Přizpůsobení se změně klimatu
SC 7: Biodiverzita a Zelená infrastruktura

Priorita 3: Vzdělávání CP 4 SC 2: Zlepšení vzdělávacích služeb

Priorita 4: Kultura a udržitelný 
cestovní ruch

CP 4
SC 5: Kultura a udržitelný cestovní

Priorita 5: Lepší správa 
spolupráce

ISO 1
IR 1.2: Institucionální kapacity a právní překážky
IR 1.3: People-to-people



Finanční plán

• celková alokace programu: 99.064.772 EUR

• dotační sazba: 80 %

Pozn.: Prostředky pro jednotlivé prioritní osy jsou uvedeny včetně prostředků na technickou pomoc (6 %).
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Priorita Specifický cíl Prostředky ERDF %

Priorita 1: Výzkum a přenos znalostí 1.1 10.652.126,02 € 10,75 %

Priorita 2: Přizpůsobení se změně klimatu a ochrana 
ŽP

2.4 11.004.875,31 € 11,11 %

2.7 9.704.496,52 € 9,80 %

Priorita 3: Vzdělávání 4.2 17.160.984,73 € 17,32 %

Priorita 4: Kultura a udržitelný cestovní ruch 4.5 32.316.092,09 € 32,62 %

Priorita 5: Lepší správa spolupráce ISO 1.2 6.747.507,27 € 6,81 %

ISO 1.3 11.478.690,06 € 11,59 %

CELKEM x 99.064.772,00 € 100 %



Spolufinancování ze státního rozpočtu

• část národního spolufinancování ze státního rozpočtu se hradí pouze českým
příjemcům (hlavním partnerům) a českým projektovým partnerům

• subjekty, ve kterých je většinový podíl obcí a které vykonávají funkci správce
Fondu mikroprojektů, získají 5% spolufinancování ze státního rozpočtu
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EFRR

Typ příjemce EU podíl

Národní podíl

Celkem
max.

státní rozpočet

min.

příjemce/partner

OSS a PO OSS 80% 20% 0% 100%

školy a školská zařízení 80% 10% 10% 100%

veřejné VŠ a výzkumné organizace 80% 10% 10% 100%

veřejně prospěšná činnost 80% 10% 10% 100%

obce a jejich PO 80% 5% 15% 100%

kraje a jejich PO 80% 5% 15% 100%



PRIORITNÍ OSY PROGRAMU
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PRIORITNÍ OSA 1 – VÝZKUM A PŘENOS ZNALOSTÍ

Specifický cíl 1.1: Rozvoj a posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých
technologií

Typ aktivity 1

• podpora rozvoje a posilování společných výzkumných kapacit znalostních a výzkumných
institucí v oblasti aplikovaného výzkumu

• rozvoj společných kapacit pro transfer praktických výsledků výzkumu do struktur
regionálního hospodářství

= přeshraniční výzkumné záměry na aplikovaný přeshraniční výzkum

Typ aktivity 2

• posílení inovačního prostředí prostřednictvím podpory přeshraničních inovačních sítí a
zprostředkovatelů v oblasti transferu znalostí, zlepšení viditelnosti a rozvoje kapacit

= přeshraniční spolupráce zprostředkovatelů (podnikatelské inkubátory, technologická
centra, vědecké parky, komory, územní samospráva)
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PRIORITNÍ OSA 2 – PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNĚ KLIMATU A OCHRANA ŽP

Specifický cíl 2.4: Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a
odolnosti vůči nim, s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

Typ aktivity 1

• adaptace přeshraničních ekosystémů (suchozemských i vodních) v chráněných oblastech a v
kulturní krajině na změněné klimatické podmínky (např. rekonstrukce lesa na smíšené lesy,
přizpůsobení forem a metod pěstování v lesním hospodářství a zemědělství nebo
revitalizace rašelinišť)

• opatření ke koordinaci a zpracování společného managementu vody za účelem reakce na
sucho a přívalové srážky

Typ aktivity 2

• vytváření a realizace společných opatření v oblasti zvládání přírodních katastrof
způsobených změnami klimatu (přívalové srážky, povodně, lesní požáry atd.)

• vypracování společných systémů včasného varování a spolupráce složek integrovaného
záchranného systému
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Specifický cíl 2.7: Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené
infrastruktury, a to i v městských oblastech, a omezování všech forem znečištění

Typ aktivity 1

• strategické kooperace v oblasti ochrany přírody a krajiny zaměřené například na
přeshraniční management chráněných území, mokřadů apod. (např. slaďování přístupů k
ochraně a managementu, vytváření společných plánů péče o chráněná území, mokřady)

• spolupráce mezi zemědělstvím, lesním a vodním hospodářstvím a aktéry z oblasti ochrany
přírody za účelem vytváření udržitelných přístupů

Typ aktivity 2

• ochrana a zhodnocení zelené infrastruktury za účelem zlepšení ekosystémových služeb a
propojování biotopů (včetně zahrnutí ploch, které leží mimo existující chráněná území)
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Typ aktivity 3

• přeshraniční ochrana druhů (flóry a fauny) formou koordinovaných koncepcí ochrany druhů
a jejich realizací

• přeshraniční monitoring a management divoce žijících živočichů

• adaptační opatření s cílem zvýšit akceptaci „konfliktních druhů“ obyvatelstvem

• opatření k potlačení invazivních druhů (flóry a fauny)
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PRIORITNÍ OSA 3 - VZDĚLÁVÁNÍ

Specifický cíl 4.2: Zlepšení rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti
vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení...

Typ aktivity 1

• zlepšení, rozšiřování a propojování společných nabídek formálního i neformálního
vzdělávání pro děti, mládež, učně a studující; cílem je odbourávání stávajících jazykových a
kulturních překážek, zprostředkování klíčových kompetencí v oblastech relevantních pro
regionální hospodářství a lepší vzájemná koordinace vzdělávacích systémů v pohraničí

= společné nabídky jazykového vzdělávání, vývoj a realizace přeshraniční výuky a
společných odborných kurzů/programů, výměna informací a zkušeností, společné
profesní vzdělávání, neformální vzdělávání

Typ aktivity 2

• společné nabídky neformálního vzdělávání pro dospělé v oblastech environmentálního
vzdělávání a získávání společenských nebo sociokulturních kompetencí

• výměna informací a zkušeností mezi aktéry bavorského a českého neformálního
vzdělávacího systému
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PRIORITNÍ OSA 4 – KULTURA A UDRŽITELNÝ CESTOVNÍ RUCH

Specifický cíl 4.6: Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském
rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích

Typ aktivity 1

• zhodnocení atraktivity a pamětihodností pro udržitelný cestovní ruch – zhodnocení míst
společného přírodního a kulturního dědictví (například budov a památek) nebo rozvoj
turistické infrastruktury v oblasti přírodní a aktivní turistiky ve formě cyklostezek, pěších
tras atd.

• prezentace společného přírodního a kulturního dědictví na výstavách nebo společné
kulturní akce s turistickým potenciálem

Typ aktivity 2

• koordinace služeb mobility pro turisty – např. koordinace přeshraniční autobusové linky,
rozvoj příhraničních cyklobusů, poskytování informací pro turisty v oblasti elektromobility

Typ aktivity 3

• koordinace a služby pro společný marketing turistických atraktivit a pamětihodností –
přeshraniční propojení stávajících nabídek a vytváření nových, destinační management atd.
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PRIORITNÍ OSA 5 – LEPŠÍ SPRÁVA SPOLUPRÁCE

Specifický cíl I.2: Zvýšení efektivnosti veřejné správy podporou právní a správní spolupráce
a spolupráce mezi občany, aktéry občanské společnosti a orgány, zejména s cílem vyřešit
právní a jiné překážky v příhraničních regionech

Typ aktivity 1

• vytváření kapacit pro přeshraniční spolupráci institucí veřejné správy a poskytovatelů
veřejných služeb za účelem udržitelného zvyšování efektivity uvedených institucí (např.
prostřednictvím výměny příkladů dobré praxe nebo výměnných programů)

Typ aktivity 2

• odbourávání právních, administrativních a sociokulturních překážek např. v oblastech
přeshraničních veřejných služeb a nabídek (IZS, veřejná osobní doprava atd.), trhu práce a v
dalších relevantních oblastech

Typ aktivity 3

• podpora a vytváření sítí a platforem, které nejsou obsaženy v prioritách 1 – 4 - tyto sítě a
platformy propojují příslušné zapojené aktéry za účelem dosažení lepší koordinace a vyšší
efektivity jednotlivých opatření přeshraniční spolupráce
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PRIORITNÍ OSA 5 – LEPŠÍ ZPRÁVA SPOLUPRÁCE

Specifický cíl I.3: Budování vzájemné důvěry, zejména podporou akcí „people-to-people"

Typ aktivity 1

• spolupráce mezi občany a institucemi v rámci takzvaných projektů people-to-people – v
popředí stojí setkávání obyvatel z obou stran hranice za účelem lepšího poznání sousedů z
druhé strany hranice a jejich sociokulturního zázemí a posílení vzájemného porozumění
(tematický důvod setkávání hraje podřízenou roli a není stanoven)



ADMINISTRACE PROGRAMU
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Administrace programu

• administrace programu bude v podstatě stejná jako ve stávajícím programovém
období 2014-2020

• žádosti budou předkládány elektronicky prostřednictvím monitorovacího
systému, do administrace budou zapojeny krajské úřady, projekty budou
odborně hodnoceny, poskytnutí dotace bude schvalovat Monitorovací výbor
programu....



HARMONOGRAM
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Spuštění programu

• 10/2021 Podání programu

• jaro 2022 Schválení programu

• 06/2022 ? Monitorovací výbor (obsahová organizace)

• 09/2022 ? Začátek podávání žádostí

• 01/2023 ? Monitorovací výbor (naplánování projektů)



DISPOZIČNÍ FONDY (FONDY 
MALÝCH PROJEKTŮ)



Základní informace

• celková alokace: až 12 mil. € EFRR (včetně administrace)

• dotační sazba: až 80 %

• způsobilost výdajů: 2022-2029

• administrace: 1 správce FMP za fond

• princip vedoucího partnera

• zjednodušené vykazování

Možné priority

• Priorita 3: Vzdělávání

• Priorita 4: Kultura a udržitelný cestovní ruch

• Priorita 5: Lepší správa spolupráce (People-to-people)

• 50 % prostředků musí být použito na Prioritu 5: Lepší správa spolupráce
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Velikost projektů

Spuštění dispozičních fondů

• 1. pol. 2023 První výzvy

INTERREG BY-CZ 2021-2027

Priorita 3 –Vzdělávání 4 –Kultura a 
udržitelný cestovní 
ruch

5 – People-to-
People

Rozpočet malý projekt ≤ 30.000 € ≤ 50.000 € ≤ 30.000 €



Ing. JAN PŘIBÁŇ, MBA 
vedoucí Odboru fondů a programů EU 
Krajský úřad Plzeňského kraje 

e-mail: jan.priban@plzensky-kraj.cz
tel.: +420 377 195 667 
mob.: +420 777 353 611 
web.: www.plzensky-kraj.cz

DĚKUJI ZA POZORNOST

mailto:jan.priban@plzensky-kraj.cz
http://www.plzensky-kraj.cz/

