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CÍL EÚS 2014 – 2020
CO NENÍ NOVÉ

Základní struktury zůstanou zachovány!
•
•
•
•
•
•
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Partnerský princip: BY a ČR partneři
Princip vedoucího partnera
4 kritéria spolupráce (NOVÉ: 3/4)
Podpora projektu prostřednictvím spolufinancování prostředky EU
Pozitivní dopad na dotační území
Příslušné rozhodovací grémium: MONITOROVACÍ VÝBOR
• Zpravidla dvě zasedání v roce
• Rozhodnutí o náplánování projednávaných projektů

Cíl EÚS
Ziel
ETZ2014–2020
2014 – 2020 l INTERREG V

CÍL EÚS 2014 – 2020
PRÁVNÍ RÁMEC

Vypracování programu dle následujících právních základů :

• Právo EU
• Nařízení (Všeobecné nař., nař. ERDF, nař. EÚS)
• Směrnice EU, ustanovení, stanoviska…

• Národní legislativa (např. Bavorské rozpočtové právo/česká leg.)
• Pravidla programu (rozhodnutí Monitorovacího výboru)
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Cíl EÚS
Ziel
ETZ2014–2020
2014 – 2020 l INTERREG V
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CÍL EÚS 2014 – 2020
CO CHCE KOMISE

Navýšení požadavků v 2014-2020:
• Výrazné tématické zaměření – žádné rozčlenění
 Výběr centrálně stanovených témat dotace
• Měritelnost výsledků
 Měření pomocí indikátorů

 Zavedení intervenční logiky při vypracování programu
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Cíl EÚS
Ziel
ETZ2014–2020
2014 – 2020 l INTERREG V

CÍL EÚS 2014 – 2020
POŽADAVKY EU

Zdroj: Schéma vypracováno v rámci programovacího procesu EÚS Rakousko – Česká republika

5

Cíl EÚS
Ziel
ETZ2014–2020
2014 – 2020 l INTERREG V

CÍL EÚS 2014 – 2020
POŽADAVKY EU

Intervenční logika

Socioekonomická analýza a
analýza SWOT území
programu

Zdroj: Schéma vypracováno v rámci programovacího procesu EÚS Rakousko – Česká republika
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Cíl EÚS
Ziel
ETZ2014–2020
2014 – 2020 l INTERREG V

CÍL EÚS 2014 – 2020
POŽADAVKY EU

Intervenční logika

Výběr z 11 stanovených tématických cílů
resp. prioritních os
V souladu s Evropou 2020

Zdroj: Schéma vypracováno v rámci programovacího procesu EÚS Rakousko – Česká republika
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Cíl EÚS
Ziel
ETZ2014–2020
2014 – 2020 l INTERREG V

ZIEL ETZ 2014 – 2020
EU-VORGABEN

Intervenční logika

Zdroj: Schéma vypracováno v rámci programovacího procesu EÚS Rakousko – Česká republika

8

Cíl EÚS
Ziel
ETZ2014–2020
2014 – 2020 l INTERREG V

42 IP daných nařízeními

Rozhodnutí programu

CÍL EÚS 2014 – 2020
TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ

Investiční
priorita

Prioritní
osa

Specifický
cíl

Indikátor
výsledku

 4 prioritní osy
 6 investičních priorit
 7 specifických cílů
 7 indikátorů výsledku

 16 indikárorů výstupu (uvádí nositel projektu)
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Cíl EÚS
Ziel
ETZ2014–2020
2014 – 2020 l INTERREG V

Projekt

Indikátor
výsledku

CÍL EÚS – OBLASTI PODPORY PROGRAMU 2014-2020
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Cíl EÚS 2014–2020

CÍL EÚS – OBLASTI PODPORY PROGRAMU 2014-2020
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Cíl EÚS 2014–2020



6 Investičních priorit (2 IP k výzkumu, 2 IP živ. prostředí)



7 Specifických cílů (2 SC ke vdělávání)

CÍL EÚS – OBLASTI PODPORY PROGRAMU 2014-2020

Všechny projekty musí být přiřazeny v rámci těchto oblastí!
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Cíl EÚS 2014–2020

TĚŽIŠTĚ PROGRAMU JEDNOTLIVĚ
 VIZ DVOJJAZYČNÁ BROŽURA (TAKÉ CÍLOVÉ SKUPINY A PŘÍJEMCI)
 NÁSLEDNĚ ŽÁDNÝ CELKOVÝ VÝČET  NÁHLED

Prioritní
osa
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Investiční
priorita

Cíl EÚS 2014–2020

Specifický
Ziel

Indikátor
výsledku

Projekt

Indikátor
výstupu

Prioritní osa
Výzkum, technologický rozvoj a inovace

Specifický cíl v Investiční prioritě 1a:
Posílení přeshraničních aktivit v oblasti výzkumu a inovací
 Propojení a spolupráce výzkumných zařízení (základní výzkum)

■ Posilování společných výzkumných kapacit a aktivit vědeckých a
výzkumných zařízení
■ Společné využívání stávající výzkumné a inovační infrastruktury
■ Podpora přeshraničních výzkumných projektů (včetně potřebného vybavení)
■ Podpora nástrojů a přístrojů (jako kritérium pro vytvoření budoucí
spolupráce),
■ Výměna zkušeností mezi aktéry z oblasti výzkumu a inovace);
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Cíl EÚS 2014–2020

Prioritní osa
Výzkum, technologický rozvoj a inovace

■ Indikátor výsledku:
podíl organizačních jednotek zapojených do společných činností v oblasti
výzkumu a inovací
■ Indikátor výstupu:
 Počet výzkumných zařízení a zprostředkujících institucí v oblasti
výzkumu a inovací, kteří se podílí na přeshraničním projektu
 Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných
výzkumných zařízení/infrastrukturách
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Cíl EÚS 2014–2020

Prioritní osa
Výzkum, technologický rozvoj a inovace

SC v Investiční prioritě 1b: Zlepšení zapojení MSP do výzkumu
a inovací
 Nutzen für KMU im Vordergrund (anwendungsorientiert);
Innovations- und Technologietransfer in die und zwischen den KMU

■ Podpora přeshraniční spolupráce, společné výzkumné a inovační projekty
(včetně předávání know-how atd.)
 mezi MSP / mezi MSP a výzkumných a inovačních zařízení / mezi
výzkumnými a inovačními zařízeními (v případě přímého využití pro
MSP)
■ Vybudování a rozvoj regionálních technologických resp. kompetenčních
center a vědeckých parků
■ Posilování aktivit MSP v klastrech a sítích
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Cíl EÚS 2014–2020

Prioritätsachse
Forschung, technologische Entwicklung und Innovation

■ Indikátor výsledku::
Situace MSP v oblasti výzkumu a inovací z pohledu výměny zkušeností

■ Indikátory výstupu:
 Počet podniků, které se účastní přeshraničních, nadnárodních nebo
meziregionálních výzkumných projektů
 Počet realizovaných aktivit pro posílení inovační výkonnosti MSP
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Cíl EÚS 2014–2020

Prioritätsachse
Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů

SC v IP 6c: Zvýšení atraktivity dotačního území
prostřednictvím zachování a zhodnocení společného kulturního
a přírodního dědictví v udržitelné formě
■ Ochrana a zachování společného kulturního a přírodního dědictví
 opatření v oblasti obnovy kulturního a přírodního dědictví (například
budovy, památníky) s bezprostředním přeshraničním významem,
podpora nehmotného kulturního dědictví
 koncepce pro společné využívání kulturního a přírodního dědictví
■ Zvyšování povědomí o kulturním a přírodním dědictví, jeho propagace
a zpřístupnění
 přeshraniční marketingová opatření (turistické zhodnocení)
 aktivity pro udržitelné, k životnímu prostředí a ke zdrojům šetrné
(infrastrukturní) zpřístupnění území
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Cíl EÚS 2014–2020

Prioritní osa
Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů

■ Indikátor výsledku:
Atraktivita kulturního a přírodního dědictví
■ Indikátory výstupu :
 Počet podpořených objektů přírodního a kulturního dědictví
 Počet aktivit v oblasti zpřístupnění, vytváření povědomí a propagace v
oblasti přírodního a kulturního dědictví
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Cíl EÚS 2014–2020

Prioritní osa
Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů

SC v IP 6d: Zvýšení a obnova biodiverzity a ekosystémových
služeb
■ Strategické kooperace v oblasti ochrany přírody a krajiny
 přeshraniční koncepce rozvoje, péče a managementu chráněných
oblastí a citlivých prostorů, propojení stávajících chráněných oblastí
 koncepce k zamezení půdní eroze v důsledku povodní
■ Opatření v oblasti zelené infrastruktury (zlepšení ekosystémových služeb)
■ Projekty v oblasti druhové ochrany a ochrany biotopů
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Cíl EÚS 2014–2020

Prioritní osa
Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů

■ Indikátor výsledku:
Kvalita životního prostředí ve vztahu k biodiverzitě a ekosystémovým
službám
■ Indikátory výstupu:
 Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav
z hlediska ochrany
 Počet koncepčních opatření (studie v oblasti zvýšení a obnovy
biodiverzity a ekosystémových služeb)
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Cíl EÚS 2014–2020

Prioritní osa
Investice do dovedností a vzdělávání

SC v IP 10b: Odbourání jazykových a systémových překážek
ve vzdělávání a přizpůsobení vzdělávání změněným
podmínkám na společném trhu práce
■ Přeshraniční propojování nabídek vzdělávání
 Rozvoj společných vzdělávacích strategií, jazyková výuka atd.
 Přeshraniční výuka a společné odborné kurzy resp. studijní programy
na vysokých školách
■ Intenzifikace spolupráce mezi institucemi z oblasti vzdělávání, trhu práce
a hospodářství
 Profesní vzdělávání (např. společné vzdělávání v rámci duál. systému)
 Výměna zkušeností mezi aktéry z oblasti vzdělávání, kvalifikace a trhu
práce včetně firem (MSP), které poskytují vzdělání; studie/analýzy
 vzájemné uznávání formálních kvalifikací vzdělávání
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Cíl EÚS 2014–2020

Prioritní osa
Investice do dovedností a vzdělávání

■ Indikátory výsledku :
 Kvalita společné nabídky v oblasti vzdělávání
 Podíl míry nezaměstnaných ve věku 15 – 29 let na všech
nezaměstnaných v dotačním území
■ Indikátor výstupu:
 Počet účastníků společných programů vzdělávání a odborné přípravy
pro přeshraniční podporu zaměstnanosti mládeže, vzdělávacích
příležitostí, vysokoškolského vzdělání a odborné přípravy
 Počet přípravných a doprovodných aktivit v oblasti vzdělávání a
kvalifikace
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Cíl EÚS 2014–2020

Prioritní osa
Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

SC v IP 11b: Prohloubení integrace, harmonizace a soudržnosti
v česko-bavorském příhraničí
 Regionální integrace a koordinace; dobré sousedství

■ Spolupráce mezi občany a institucemi v rámci malých projektů
(Euroregiony včetně Fondu malých projektů)
 Projekty people-to-people (např. výměna žáků, specifická tématická
spolupráce mezi obecně prospěšnými institucemi)
■ Dlouhodobá spolupráce mezi občany a institucemi
 Spolupráce, která vytváří předpoklady pro dlouhodobou spolupráci
 (neformální) sítě mezi nestátními, obecně prospěšnými institucemi a
zájmovými sdruženími za účelem výměny zkušeností
 Spolupráce při boji proti negativním jevům
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Cíl EÚS 2014–2020

Prioritní osa
Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

■ Indikátor výsledku :
Intenzita přeshraniční spolupráce
■ Indikátor výstupu :
 Počet projektových partnerů zapojených do realizace fondu malých
projektů
 Počet partnerů zapojených do dlouhodobých institucionálních
kooperací
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Cíl EÚS 2014–2020

Děkuji!

Dr. Johannes Hartl
Řídící orgán
Prinzregentenstraße 28
D-80538 München
Tel. 049 89 2162-2690
www.stmwi.bayern.de

