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Určeno pro zainteresované subjekty

Program pro společné nadnárodní projekty
evropské územní spolupráce

CENTRAL EUROPE 2020

21 projektů

42 projektů

31 projektů

PO 2 – Zlepšení dostupnosti Střední Evropy
a v rámci ní

PO 3 – Odpovědné využívání našeho
životního prostředí

PO 4 – Zvýšení konkurenceschopnosti
a atraktivity měst a regionů

72 mil. €

55,2 + 10 mil. €

27 mil. €

2. výzva

3. + strategická výzva

4. výzva

137 projektů

140 projektů

115 projektů

2. výzva

3. + strategická výzva

4. výzva

37 projektů (29 s českou účastí)

35 projektů (29 s českou účastí)

23 projektů (14 s českou účastí)

2. výzva

3.+strategická výzva

4. výzva

20 %

25 %

27 %

37 %

Uvedené číselné údaje z programového období
2007–2013 lze interpretovat tak, že procento úspěšnosti
žadatelů s každou další výzvou výrazně klesá. Největší
šanci na úspěch měli žadatelé zejména v první výzvě,
kdy na nízký počet předložených projektových žádostí
připadal štědrý obnos finančních zdrojů.

29 projektů (21 s českou účastí)

1. výzva

Počet podpořených projektů a celková úspěšnost
podle výzev

78 projektů

1. výzva

Počet předložených projektů podle výzev

66,8 mil. €

1. výzva

Alokace v rámci jednotlivých výzev

30 projektů

PO 1 – Podpora inovací ve Střední Evropě

Počet podpořených projektů podle priorit

V období 2007–2013 bylo v rámci programu Central
Europe rozděleno 231 mil. EUR Evropského fondu pro
regionální rozvoj (ERDF) pro realizaci 124 projektů.
Statistika podle priorit a výzev byla strukturována tímto
způsobem:

Program Central Europe
2007–2013 v číslech

Stejně jako v programovém období 2007–2013 bude
program CENTRAL EUROPE 2020 soustředěn především na podporu aktivit neinvestičního typu a pro
příjemce z České republiky zůstává podíl spolufinancování z ERDF zachován ve výši 85% způsobilých výdajů.

– částkou 231,8 mil. EUR ERDF na projekty ve
4 prioritních osách

– v oblasti zahrnující přibližně 146 mil. obyvatel

– v území o celkové rozloze více než 1mil. km2

– regionů 9 států Střední Evropy: Česká republika,
Chorvatsko, Itálie, Maďarsko, Německo, Polsko,
Rakousko, Slovensko, Slovinsko. Programové území
je tvořeno 76 NUTS 2 regiony – viz mapka.

V návaznosti na předchozí programové období
2007–2013 se CENTRAL EUROPE 2020 zaměří na posílení
nadnárodní spolupráce ve středoevropských zemích,
kde má tato spolupráce překračující hranice vést ke
zkvalitnění podmínek pro život a práci v našich městech
a regionech. V tomto smyslu je definován celkový
cíl programu. Program přispěje k naplnění Strategie
Evropa 2020, a to podporou jejích klíčových oblastí jako
jsou zaměstnanost, výzkum a vývoj, klimatické změny,
energetická udržitelnost i vzdělávání.

Představení programu
CENTRAL EUROPE 2020
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Alokace ve výši 29,6 mil. EUR ERDF

PO 4: Spolupráce v oblasti dopravy s cílem
zajistit lepší spojení ve STŘEDNÍ EVROPĚ

PO 3: Spolupráce v oblasti přírodních
a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve
STŘEDNÍ EVROPĚ
Alokace ve výši 88,8 mil. EUR ERDF

Alokace ve výši 44,4 mil. EUR ERDF

PO 2: Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve STŘEDNÍ EVROPĚ

PO 1: Spolupráce v oblasti inovací s cílem
zvýšit konkurenceschopnost STŘEDNÍ
EVROPY
Alokace ve výši 69,0 mil. EUR ERDF

CENTRAL EUROPE 2020 má zahrnovat
4 prioritní osy (PO):

K prioritám Evropské unie patří nadále kohezní
politika, jejímž hlavním cílem je i v programovém
období 2014–2020 dosažení harmonického vývoje celé
Evropské unie, a to snižováním rozdílů mezi úrovněmi
rozvoje různých regionů, zmírněním zaostalosti nejvíce
znevýhodněných regionů a posilováním hospodářské,
sociální a územní soudržnosti. Jedním z cílů kohezní
politiky EU je i Evropská územní spolupráce (EÚS, resp.
Cíl 2), kam spadají programy přeshraniční, nadnárodní
a meziregionální spolupráce. Oproti předchozímu
období mají být pro EÚS vyhrazeny finance v mírně
navýšeném objemu, a to ve výši 8,9 miliard EUR ERDF.
Z toho pro účast českých projektových partnerů v programu CENTRAL EUROPE 2020 byla schválena alokace
25 milionů EUR ERDF; skutečná výše čerpání však bude
záviset na úspěšnosti jejich zapojení.

Priority programu
CENTRAL EUROPE 2020

– Zapojení způsobilých projektových partnerů –
za oprávněné jsou považovány veřejné i soukromé
subjekty, popsané v příručkách pro jednotlivé
výzvy. Počítá se například se zástupci veřejného
sektoru (např. ministerstva, kraje, rozvojové agentury, občanská sdružení, atd.), ale i s představiteli
soukromého sektoru, kteří představují vhodné
partnery z hlediska realizace projektu.

– Reálný rozpočet projektu odpovídající běžným
cenám a dosaženým výsledkům, včetně jeho
finančního řízení.

– Efektivní a transparentní řízení projektu

– Udržitelné výsledky a výstupy projektu –
dosažené výsledky projektu musí být udržitelné
a vhodné pro implementaci do připravovaných
politik, strategií, plánů, případně finančně podpořeny z jiných národních či unijních zdrojů apod.

– Odpovídající a měřitelné výsledky projektu –
projekty musí dosáhnout konkrétních výsledků
odpovídajících stanoveným cílům jednotlivých
prioritních os. Výsledky musí být relevantní,
viditelné, měřitelné, udržitelné a implementovatelné do praxe. V každé projektové žádosti musí být
předpokládaný výsledek projektu přesně popsán.

– Nadnárodní a vyrovnané partnerství – více na
předposlední straně.

– Nadnárodní význam – projekty řeší problematiku, která se týká oblasti pokryté programem,
nejedná se tak pouze o jeden region či zemi, ale
o řešení s nadnárodním charakterem, uplatněním,
či dopadem.

Projekty předložené projektovými žadateli musí
splňovat následující kritéria:

Co musí projekty splňovat

Zpracování publikace bylo financováno ze zdrojů ERDF.

Webstránka programu: www.central2013.eu
www.facebook.com/CentralEuropeProgramme
www.twitter.com/CEProgramme_CZ

CENTRAL EUROPE Programme
Joint Technical Secretariat
Kirchberggasse 33-35/11
A-1070 Vienna
Austria
Email: info@central2013.eu

Společný technický sekretariát programu:

Fondy EU/Příprava období 2014-2020/Programy

Fondy EU/Operační programy 2007-2013/Evropská
územní spolupráce/Central Europe (OP Nadnárodní
spolupráce)

Národní webstránka: www.strukturalni-fondy.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor evropské územní spolupráce
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Email: nadnarodni@mmr.cz

Národní koordinátor a Národní kontaktní
místo programu pro ČR:

Kontakty

Zkušenosti z předchozího programového období
dokládají, že pro efektivní partnerství v projektech
je žádoucí spolupráce vyššího počtu projektových
partnerů, než je minimum stanovené programem.
Důvodem je řešená problematika, která se netýkala
lokálních témat, ale postihla oblast napříč Střední
Evropou. Obvykle je doporučené partnerství 8 až 12
subjektů finančně se podílejících na projektu, nicméně,
přesně stanovené požadavky na partnerství jsou
stanoveny v příručce pro žadatele pro danou výzvu.

– vyvážené, tj. všichni partneři by měli být kompetentní k účasti na plánovaných aktivitách
a výstupech projektu.

– smysluplné s cílem komplexně pokrýt řešenou
problematiku napříč zeměmi Střední Evropy,

Nezbytnou podmínkou realizace projektu je uzavření
partnerství mezi projektovými partnery, z nichž jeden
přebírá roli vedoucího partnera a s ní i odpovědnost
za realizaci projektu po organizační a finanční stránce.
V programovém období 2007–2013 byla podmínka
pro naplnění partnerství definována jako spolupráce
alespoň tří subjektů s finanční účastí (tři partneři ze tří
zemí, alespoň dva z nich z členských zemí EU). Obecně
lze říct, že partnerství musí být i nadále tj. i v projektech CENTRAL EUROPE 2020:

Partnerství a jeho význam

2.1 – Vytvářet a realizovat řešení zaměřená na zvýšení
energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejné infrastruktuře

2.2 – Zlepšit územně založené strategie nízkouhlíkového energetického plánování a politiky přispívající ke
zmírňování klimatických změn

2.3 – Zvýšit kapacity pro plánování mobility ve funkčních městských oblastech s cílem snížit emise CO2

1.1 – Zlepšit udržitelné vazby mezi aktéry systémů
inovací pro posílení regionální inovační kapacity ve
Střední Evropě

1.2 – Zlepšit znalosti a podnikatelské dovednosti
s cílem podpořit hospodářské a sociální inovace ve
středoevropských regionech

Příklady podporovaných akcí:

SP 1.2 zlepšení přístupu k podnikání; zlepšení
technologických znalostí a manažerských
dovedností v oblasti podnikání; koncepce regionální inteligentní strategie;
vzdělávací systémy zabývající se demografickými změnami (např. stárnutí společnosti,
nezaměstnanost mladých lidí, odchod kvalifikované pracovní síly z malých regionů, apod.);
podpora dovedností pro uplatnění nových
technologií ve všech odvětvích (ekologické
inovace, nízkouhlíkové technologie, ICT), atp.

SP 2.3 koncepce mobility a akčních plánů na snížení
emisí CO2; služby podporující inteligentní
nízkouhlíkovou mobilitu ve funkčních
městských regionech; inovační modely
financování pro zavedení zelených technologií; atp.

SP 2.2 rozvoj a využití potenciálu energie z obnovitelných zdrojů; zvýšení energetické účinnosti
v malých a středních podnicích; hledání
způsobů, jak snížit spotřebu energie; zlepšit
koordinaci energetických sítí; atp.

SP 2.1 vývoj a testování řešení pro zlepšení energetické účinnosti veřejné infrastruktury (včetně
budov); zvýšení využívání obnovitelných
zdrojů energie ve veřejné infrastruktuře; atp.

Příklady podporovaných akcí:

Specifické cíle (SP):

Specifické cíle (SP):

SP 1.1 posílení nadnárodních inovačních sítí
a klastrů; podpora přenosu výsledků VaV
z výzkumných institucí do podnikatelského
sektoru; budování nadnárodních vazeb na
podporu inovací v podnicích; snazší přístup
k financování inovací; posílení spolupráce
mezi výzkumnými institucemi a veřejným sektorem na podporu inovací a podnikání; atp.

Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve STŘEDNÍ
EVROPĚ

SP 3.3 řízení a zlepšování kvality životního prostředí
ve funkčních městských regionech; posílení
kapacit pro plánování a řízení životního
prostředí ve funkčních městských regionech;
podpora „smart city“ strategií; ozdravení
a obnova brownfields; atp

SP 3.2 valorizace kulturního dědictví a zdrojů
kulturních a tvůrčích odvětví; podpora
využívání kulturního dědictví pro regionální
hospodářský růst; podpora udržitelného hospodářského růstu a zaměstnanosti s využitím
kulturního dědictví; atp.

SP 3.1 strategie a nástroje pro udržitelné řízení
chráněných nebo ekologicky velmi cenných
oblastí; udržitelné využívání přírodních zdrojů
pro regionální rozvoj; inovativní technologie
pro efektivní řízení životního prostředí; atp.

Příklady podporovaných akcí:

3.3 – Zlepšit řízení životního prostředí funkčních
městských oblastí s cílem vytvořit z nich místa, kde se
bude lépe žít

3.2 – Rozvíjet kapacity pro udržitelné využívání kulturního dědictví a zdrojů

3.1 – Rozvíjet kapacity pro integrované řízení ochrany
životního prostředí s cílem zajistit ochranu a udržitelné
využívání přírodního dědictví a zdrojů

Specifické cíle (SP):

Spolupráce v oblasti přírodních
a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve STŘEDNÍ EVROPĚ

SP 4.2 posílení multimodality ekologicky šetrných
systémů nákladní dopravy; zlepšit koordinaci
mezi aktéry multimodální nákladní dopravy;
optimalizace řetězců nákladní dopravy
s důrazem na zvýšení šetrného přístupu
k životnímu prostředí; atp.

SP 4.1 lepší propojení především okrajových oblastí
se stávající dopravní sítí (TEN-T stejně jako
primární, sekundární, terciární); zlepšení regionálních systémů veřejné dopravy zejména
přeshraniční; rozvoj koncepce a testování
aplikací pro inteligentní regionální mobility;
atp.

Příklady podporovaných akcí:

4.2 – Zlepšit koordinaci mezi subjekty působícími
v oblasti nákladní dopravy s cílem zvýšit využití
ekologických multimodálních dopravních řešení

4.1 – Zlepšit plánování a koordinaci systémů regionální
osobní dopravy s cílem zajistit lepší napojení na
vnitrostátní a evropské dopravní sítě

Specifické cíle (SP):

Spolupráce v oblasti dopravy
s cílem zajistit lepší spojení ve
STŘEDNÍ EVROPĚ

Předpokládaný termín vyhlášení
1. výzvy je začátek roku 2015.

– a naopak přehledu projektových ideí hledajících
relevantní partnery napříč Střední Evropou, apod.

– nabídky sdílení svého projektového záměru pro
hledání projektových partnerů v rámci nového
programu CE 2020,

– možnosti odebírat newsflash programu a to
i s možností zaměřit se na tematické oblasti, které
vás zajímají,

– aktualit a plánovaných akcí programu,

– přehledu podpořených projektů CE 2007–2013, jejich stručného popisu včetně veškerých publikací
zveřejněných na toto téma,

– Minulého programu CE 2007–2013 a s ním
souvisejících dokumentů,

Veškeré informace o programu na nové rozpočtové
období jsou zveřejňovány na webové stránce programu www.central2020.eu. Kromě programových
dokumentů jsou zde dostupné informace týkající se:

Ve zveřejňování informací o programu je zachována
kontinuita s dobíhajícím programovým obdobím.
Veškeré dokumenty a novinky související s děním
v programu tak budou nadále dostupné především
v angličtině na webstránce programu, s tím, že paralelně zůstává aktivní i národní webstránka v českém
jazyce, zaměřená na vybrané dokumenty a informace
relevantní výhradně pro ČR (např. podrobnosti
o národním ´Stakeholder Dialogu´ k přípravě CENTRAL
EUROPE 2020, aktuální verze programových dokumentů, jejich překlady apod.).

Oprávněnými žadateli jsou zástupci z řad veřejných
a soukromých subjektů, které mohou přispět k naplnění jednotlivých specifických cílů programu – např.
místní, regionální a národní orgány veřejné správy,
regionální rozvojové agentury, regionální inovační
agentury, nevládní organizace, finanční instituce,
vzdělávací instituce, univerzity a výzkumné ústavy, atd.
Žadatelé musí splňovat požadavky na právní subjektivitu, administrativní a finanční kapacitu, přičemž
konkrétní podmínky jejich účasti jsou vždy blíže
specifikovány v aktuální výzvě.

Spolupráce v oblasti
inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost STŘEDNÍ EVROPY

Informace o programu
CENTRAL EUROPE 2020

Oprávnění projektoví
žadatelé

