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ZÁKLADNÍ INFORMACE
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 Řídicí orgán: Bavorské státní ministerstvo hospodářství, regionálního

rozvoje a energetiky

 Národní orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 Rozpočet: 99.064.772 EUR

 Max. výše dotace: 80 %

 Státní rozpočet na CZ straně: 10 %, 5 % (v případě obcí, krajů a jejich PO)



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

• projekt musí být tematicky přiřazen ke specifickému cíli příslušné priority a musí
přispívat k dosažení tohoto cíle

• musí být splněn princip vedoucího partnera, princip přeshraniční spolupráce
a prokazatelný pozitivní přeshraniční dopad na dotační území po obou stranách
hranice

• krajské úřady provádějí konzultace s potencionálními žadateli, přijímají žádosti
(elektronicky), jsou zapojeny do odborného hodnocení projektových žádostí,
připravují podklady pro monitorovací výbory, které následně rozhodují o schválení
poskytnutí dotace

• podmínky financování upraveny v programové dokumentaci
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TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ
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Výzkum a přenos znalostí

Přizpůsobení se změně klimatu a ochrana životního prostředí

Vzdělávání

Kultura a udržitelný cestovní ruch

Lepší správa spolupráce



Specifický cíl 1.1:

Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií

Cíl:

Efektivnější využití synergií mezi regiony v oblasti výzkumu a inovací prostřednictvím

silnějšího šíření potenciálů, kapacit a služeb a komunikací mezi klíčovými aktéry, zlepšení

konkurenceschopnosti institucí aplikovaného výzkumu a podniků v programovém území.
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PRIORITA 1: VÝZKUM A PŘENOS ZNALOSTÍ



PRIORITA 1 : TYPY AKTIVIT

1. Aplikovaný přeshraniční výzkum

Podpora rozvoje a posilování společných výzkumných kapacit znalostních a výzkumných

institucí v oblasti aplikovaného výzkumu a rozvoje společných kapacit pro transfer

praktických výsledků výzkumu do struktur regionálního hospodářství zavádění a zlepšování

inovací v malých a středních podnicích (MSP)

2. Přenos znalostí

Síťování, vytváření strukturálních přeshraničních inovačních nabídek, podpora transferu

znalostí a technologií od výzkumných institucí k regionálním hospodářským aktérům

(především malé a střední podniky); umožnění přeshraničního přístupu ke znalostem

a jejich využívání
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Ukazatele výstupů

• Počet podpořených podniků

• Počet podniků, které obdržely nefinanční podporu

• Počet výzkumných institucí zapojených do společných výzkumných projektů

• Počet přeshraničních projektů inovačních sítí

Ukazatel výsledku

• Počet organizací zapojených do přeshraniční spolupráce po dokončení projektu
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PRIORITA 1: UKAZATELE



• Výzkumné instituce

• Univerzity a vysoké školy

• Vzdělávací instituce

• Subjekty veřejné správy (stát, kraj, obec a organizace zřizované/zakládané státem, kraji,

obcemi)

• Neziskové organizace

• Komory a sdružení

• ESÚS – Evropská seskupení pro územní spolupráci
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PRIORITA 1: VHODNÍ PŘÍJEMCI



Specifický cíl 2.4:

Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof

a odolnosti vůči nim, s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

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
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PRIORITA 2: PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNĚ KLIMATU 
A OCHRANA ŽP

10,3 mil. € EFRR

9,0 mil. € EFRR



1. Přizpůsobení ekosystémů klimatickým změnám

Podpora adaptace přeshraničních ekosystémů (suchozemských i vodních) v chráněných

oblastech a v kulturní krajině na změněné klimatické podmínky, koordinace a zpracování

společného managementu vody (při zohlednění ochrany stávajících ekosystémů)

2. Opatření ke společnému zvládání přírodních katastrof způsobených změnami

klimatu

Vytvoření společných systémů včasného varování, spolupráce a koordinace relevantních

složek integrovaného záchranného systému
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PRIORITA 2, SC 4: TYPY AKTIVIT



Ukazatele výstupů

• Rozloha území, na kterém byla realizována zelená infrastruktura vybudovaná nebo

modernizovaná v souvislosti s přizpůsobováním se změnám klimatu

• Počet společně vypracovaných řešení

Ukazatele výsledků

• Počet řešení přijatých nebo rozvíjených organizacemi

• Počet obyvatel obce, kteří mají prospěch ze zlepšené nebo nové zelené infrastruktury
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PRIORITA 2, SC 4: UKAZATELE



1. Přeshraniční ochrana přírody a životního prostředí

Přeshraniční management chráněných území, mokřadů apod., vytváření udržitelných

přístupů v oblasti ochrany životního prostředí a přírody

2. Přeshraniční ochrana a zhodnocení zelené infrastruktury

Zlepšení ekosystémových služeb a propojování biotopů (včetně zahrnutí ploch, které leží

mimo existující chráněná území)

3. Přeshraniční ochrana druhů

Koordinace koncepcí ochrany druhů (flóry a fauny), přeshraniční monitoring divoce žijících

živočichů, opatření s cílem zvýšit akceptaci „konfliktních druhů“ obyvatelstvem

(např. zemědělci), opatření k potlačení invazivních druhů (flóry a fauny)
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PRIORITA 2, SC 7 : TYPY AKTIVIT



Ukazatele výstupů

• Rozloha lokalit zelené infrastruktury podpořené pro jiné účely než přizpůsobování se

změnám klimatu

• Rozloha lokalit náležejících do sítě Natura 2000, na něž se vztahují ochranná

a rekultivační opatření

• Počet společně vypracovaných řešení

Ukazatele výsledků

• Počet řešení přijatých nebo rozvíjených organizacemi

• Počet obyvatel obce, kteří mají prospěch ze zlepšené nebo nové zelené infrastruktury
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PRIORITA 2, SC 7 : UKAZATELE



• Výzkumné instituce

• Univerzity a vysoké školy

• Vzdělávací instituce

• Subjekty veřejné správy (stát, kraj, obec a organizace zřizované/zakládané státem, kraji,

obcemi)

• Neziskové organizace (vč. církví), které jsou činné v oblasti o ochrany přírody

a životního prostředí

• ESÚS
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PRIORITA 2, SC 7 : VHODNÍ PŘÍJEMCI



Specifický cíl 4.2: 

Zlepšení rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné

přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné

posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu

Cíl:

Zlepšení a rozšíření nabídky přeshraničního vzdělávání pro děti, mládež, učně, studenty

a dospělé s cílem odbourat stávající jazykové a kulturní bariéry a posílit kompetence ve

smyslu celoživotního vzdělávání.
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PRIORITA 3: VZDĚLÁVÁNÍ

16,0 mil. € EFRR



1. Nabídky formálního i neformálního vzdělávání pro děti, mládež, učně a studenty

Zlepšování, rozšiřování a propojování společné nabídky formálního vzdělávání pro děti,

mládež, učně a studující (přeshraniční jazyková výuka a společné odborné kurzy, resp.

studijní programy, společné profesní vzdělávání (např. duální vzdělávací programy, stáže

nebo praxe ve firmách); vývoj společných konceptů a realizace nabídek neformálního

vzdělávání např. v oblasti sportu, hudby, životního prostředí

2. Nabídky neformálního vzdělávání pro dospělé:

Zlepšování, rozšiřování a propojování stávající nabídky, výměna informací a zkušeností

• Environmentální vzdělávání

• Získávání společenských a sociokulturních kompetencí
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PRIORITA 3: TYPY AKTIVIT



Ukazatel výstupu

• Počet registrovaných účastníků ve společných programech odborné přípravy

Ukazatel výsledku

• Počet účastníků v dokončených společných programech odborné přípravy

20

PRIORITA 3: UKAZATELE



• Vzdělávací instituce

• Univerzity a vysoké školy

• Výzkumné instituce

• Subjekty veřejné správy (stát, kraj, obec a organizace zřizované/zakládané státem, kraji,

obcemi)

• Neziskové organizace (vč. církví) zapojené do vzdělávání

• Komory a sdružení

• ESÚS
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PRIORITA 3: VHODNÍ PŘÍJEMCI



Specifický cíl 4.6:

Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním

začleňování a sociálních inovacích

Cíl:

Zhodnocení přírodního a kulturního dědictví, podpora společné strategie cestovního ruchu,

posílení role cestovního ruchu a kultury pro hospodářský rozvoj programového území;

podpora nezbytné strukturální změny (změna klimatu a digitalizace) v odvětví cestovního

ruchu; zpřístupnění atraktivit pro znevýhodněné skupiny obyvatel
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PRIORITA 4: KULTURA A UDRŽITELNÝ CESTOVNÍ 
RUCH

30,2 mil. € EFRR



1. Zhodnocení atraktivit a pamětihodností pro udržitelný cestovní ruch

Zhodnocení, prezentace a zpřístupnění společného přírodního a kulturního dědictví; rozvoj
turistické infrastruktury v oblasti přírodní a aktivní turistiky, využívání moderních technologií
a digitálních formátů, zpřístupnění atraktivit pro znevýhodněné skupiny obyvatel.

2. Koordinace služeb mobility pro turisty

Neinfrastrukturní opatření v oblasti veřejné osobní hromadné dopravy pro účely
přeshraničního zpřístupnění turistických destinací (např. koordinace přeshraničních linek,
rozvoj příhraničních cyklobusů, poskytování informací pro turisty v oblasti elektromobility)

3. Společný marketing turistických atraktivit

Úzká spolupráce zajištění rovnoměrné rozložení návštěvníků, zohlednění změny klimatu,
digitalizace, nedostatku kvalifikované pracovní síly), vyvíjení budoucí koncepce pro region
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PRIORITA 4, SC 6: AKTIVITY



Ukazatele výstupů

• Počet podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu

• Počet společně vypracovaných řešení

Ukazatele výsledků

• Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu

• Počet řešení přijatých nebo rozvíjených organizacemi
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PRIORITA 4: UKAZATELE



• Subjekty veřejné správy (stát, kraj, obec a organizace zřizované/zakládané státem, kraji,

obcemi)

• Neziskové organizace (vč. církví), které působí v oblasti kultury a cestovního ruchu

• Výzkumné instituce

• Vzdělávací instituce

• Univerzity a vysoké školy

• ESÚS
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PRIORITA 4: VHODNÍ PŘÍJEMCI



Specifický cíl Interreg 1.2: 

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

Specifický cíl Interreg 1.3: 

Budování vzájemné důvěry, zejména podporou akcí „people-to-people"
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PRIORITA 5: LEPŠÍ SPRÁVA SPOLUPRÁCE

6,1 mil. € EFRR

10,9 mil. € EFRR



1. Vytváření kapacit pro přeshraniční spolupráci institucí a veřejné správy

Např. výměny příkladů dobré praxe, výměnné programy, prezentace spolupráce na 
veřejnosti

2. Přeshraniční odbourávání právních, administrat. a sociokulturních překážek

Podpora přeshraničních veřejných služeb a nabídek (např. záchranné složky nebo veřejná
osobní doprava), trhu práce a v dalších relevantních oblastech

3. Vytváření sítí a platforem, které nejsou obsaženy v prioritách 1-4

Lepší koordinace a vyšší efektivita jednotlivých opatření přeshraniční spolupráce
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PRIORITA 5, ISZ 2: TYPY AKTIVIT



Ukazatelé výstupů

• Počet organizací zapojených do přeshraniční spolupráce

• Počet společně vypracovaných řešení

• Počet řešení identifikovaných přeshraničních právních nebo administrativních překážek

Ukazatele výsledků

• Počet zmírněných nebo vyřešených právních nebo administrativních přeshraničních

překážek

• Počet organizací zapojených do přeshraniční spolupráce po dokončení projektu

• Počet řešení přijatých nebo rozvíjených organizacemi
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PRIORITA 5, ISZ 2: UKAZATELE



• Projekty setkávání (people-to-people) v rámci velkých projektů

Oproti typům aktivit podporovaných v ostatních specifických cílech Programu zde téma

k setkávání hraje sekundární roli a není stanoveno.
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PRIORITA 5, ISZ 3: PEOPLE-TO PEOPLE AKTIVITY



Ukazatele výstupu

• Účast na společných přeshraničních akcích

• Společně organizované přeshraniční veřejné akce

Ukazatele výsledku

• Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce po dokončení projektu

• Účast na společných přeshraničních akcích po dokončení projektu
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PRIORITA 5, ISZ 3: UKAZATELE



• Výzkumné instituce

• Univerzity a vysoké školy

• Vzdělávací instituce

• Subjekty veřejné správy (stát, kraj, obec a organizace zřizované/zakládané státem, kraji,

obcemi)

• Neziskové organizace (vč. církví)

• Komory a sdružení

• ESÚS
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PRIORITA 5, ISZ 3: VHODNÍ ŽADATELÉ



ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
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Partneři projektu

• na projektu se musí podílet minimálně jeden bavorský a jeden český partner

• rozlišujeme dva druhy partnerů:

partner s rozpočtem, tj. partner, který zároveň požaduje dotaci z programu

partner bez rozpočtu, tj. partner, který nepožaduje dotaci z programu

• všichni čeští partneři musí být vhodnými příjemci dle Programového dokumentu

• na české straně je maximální počet partnerů s rozpočtem omezen na tři

• projektoví partneři uzavírají mezi sebou Partnerskou dohodu a volí mezi sebou jednoho
vedoucího partnera

• vedoucí partner nese zodpovědnost za zajištění realizace celého projektu, uzavírá
s Řídícím orgánem programu Rámcovou smlouvu pro celý projekt

• asociovaní partneři – nepodílejí se přímo na realizaci projektu, ale mají např. zájem na
výstupech projektu nebo projekt v obecné rovině vítají/podporují
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Doba realizace projektu

• doba realizace projektu činí zpravidla 3 roky

• realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2028

Publicita projektu

• v průběhu realizace projektu informuje partner veřejnost o podpoře z Programu následujícím
způsobem:

 odkaz na internetových stránkách příjemce

 podklady pro účastníky zapojené do projektu a veřejnost

 trvalé cedule nebo billboardy (projekty zahrnující hmotné investice nebo vybavení, jehož
celkové náklady přesahují částku 100 tis. EUR)

 plakát

 komunikační akce (projekty strategického významu a projekty, jejichž celkové náklady
přesahují 5 mil. EUR)

+ povinný záznam v databázi projektů na internetové stránce Programu
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Financování projektů

• podpora poskytnutí z programu je vždy vyplácena zpětně – partneři musí zajistit průběžné financování výdajů

projektu, teprve následně po ověření uskutečněných výdajů jsou vyplaceny dotační prostředky

 dotační prostředky EFRR max. 80 %

 prostředky národního spolufinancování min. 20 %

• spolufinancování z EFRR je možné až do maximální výše 80 % způsobilých výdajů projektu

• celkové výdaje projektu musí být alespoň u jedné části projektu vyšší než 50 tis. EUR (u priority 4), resp. vyšší

než 30 tis. EUR (u priority 3 a priority 5)

• maximální výše finanční podpory z EFRR není určena, je však omezena celkovou disponibilní alokací dané

priority

• projekt musí být spolufinancován minimálně z 20 % z národních prostředků

• národní zdroje jsou tvořeny zdroji veřejnými a soukromými

• národní veřejné zdroje představují např. zdroje státního rozpočtu, rozpočtu krajů, obecních rozpočtů, státních

fondů nebo ostatní národní veřejné zdroje

• spolufinancování projektů z prostředků jiného programu financovaného ze zdrojů EU je vyloučené
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HARMONOGRAM
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• 17. 3. 2022 Schválení Programového dokumentu EK

• 12. 5. 2022 Monitorovací výbor (ustavující)

• 22. 9. 2022 Slavnostní zahájení Programu - Furth im Wald

• 4. 10. 2022 Spuštění 1. výzvy 

• 14. 12. 2022 Ukončení 1. výzvy (do 18:00 hod)

• 03/2023 Monitorovací výbor (naplánování projektů)
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KONTROLA A HODNOCENÍ ŽÁDOSTI
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Prvotní kontrola přijatelnosti

• Formální kontrola

 ověření splnění formálních náležitostí

• Kontrola přijatelnosti

 ověření splnění věcných předpokladů pro podporu projektu

Kontrola souladu s programem

 ověření souladu projektu se zaměřením programu

Hodnocení projektu

 posouzení míry naplnění základních požadavků programu, projekt může obdržet max. 100 bodů

• Hodnocení přeshraniční spolupráce = max. 10 bodů

• Hodnocení přeshraničního dopadu = max. 30 bodů

• Hodnocení kvality obsahu = max. 50 bodů

• Hodnocení přínosu k cílů programu = max. 10 bodů
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Projednání projektů Monitorovacím výborem

zasedání zpravidla 2x ročně

rozhoduje o předložených projektech s min. 70 body

 naplánován bez výhrad – projekt vyhovuje všem kritériím a je doporučen k financování

 naplánován s výhradou – projekt vyhovuje většině požadavků, obsahuje malé nedostatky, které musí být
odstraněny do uzavření Rámcové smlouvy (zodpovědnost – LP)

 naplánován s podmínkou – financování projektu je podmíněno podmínkou, která musí být splněna během
realizace projektu (zodpovědnost – LP)

 pozastaven k přepracování – projekt obsahuje nedostatky, které nedovolují jeho schválení s výhradou, projekt
musí znovu do hodnocení a bude projednán na dalším MV

 pozastaven beze změny – výbor potřebuje získat nové informace nebo stanovisko o projektu, zpravidla není
nutná nová kontrola a hodnocení

 odmítnut – projekt obsahuje velké nedostatky, nesplňuje kritéria programu nebo již na něj nestačí alokované
prostředky

Stažení projektu

• vedoucí partner může kdykoliv během procesu kontroly, hodnocení nebo projednání projekt stáhnout

U naplánovaných projektů je zahájena příprava Rámcové smlouvy uzavírané mezi vedoucím partnerem a Řídícím
orgánem a Smlouvy o podmínkách realizace, která se uzavírá mezi všemi českými partnery a Národním orgánem.
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DISPOZIČNÍ FONDY 

(Fondy malých projektů)
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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)
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Velikost projektů

Spuštění dispozičních fondů

• 1. pol. 2023 První výzvy
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KONTAKTY A KONZULTACE
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• základní informace o způsobu podávání žádostí jsou v Příručce pro české žadatele a jejích

přílohách (ke stažení na https://www.by-cz.eu/cs/), dalším dokumentem bude Příručka pro české

příjemce dotace

• konzultace projektového záměru probíhá na Místě zpracovávajícím žádost - pro Karlovarský kraj:

Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor regionálního rozvoje, Oddělení přeshraničních projektů

– vždy domluvit konzultaci předem

• konzultace bavorské projektové části dle místa realizace projektu v Bavorsku (Vláda Horní Franky,

Vláda Horní Falc, Vláda Dolní Bavorsko) – kontakty naleznete na stránkách programu nebo v PpŽ

• kontrola realizace projektů – dohled nad správností využití prostředků a shoda

s národními pravidly a pravidly EU v rámci projektů - Centrum pro regionální rozvoj České

republiky – pobočka Severozápad v Chomutově
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• PhDr. Kamila Voštová: kamila.vostova@kr-karlovarsky.cz, 736 650 152

• Mgr. David Fronk: david.fronk@kr-karlovarsky.cz, 736 650 049

• Mgr. Petra Banzetová: petra.banzetova@kr-karlovarsky.cz, 731 670 000

INTERREG Bavorsko - Česko (kr-karlovarsky.cz)

www.by-cz.eu
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Děkuji za pozornost.
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Mgr. Petra Banzetová

vedoucí oddělení přeshraničních projektů, KÚKK

petra.banzetova@kr-karlovarsky.cz

354 354 222 376, 731 670 000
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