Program spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020
Operační program:

INTERREG V-A Rakousko – Česká republika

Dotační území:

• ČR: Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj
• Rakousko: Horní Rakousko, Dolní Rakousko, Vídeň (NUTS III MostviertelEisenwurzen, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland-Nordteil, Wien,
Innviertel, Linz-Wels, Mühlviertel, Steyr-Kirchdorf)

Prioritní osy (LF MU):

1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
3. Rozvoj lidských zdrojů

Důraz na oblasti:

vyznačené v příloze dále

Oprávnění žadatelé:

veřejné a soukromé výzkumné instituce, školy, vysoké školy a univerzity, subjekty
veřejné správy (stát, spolková země, kraj, region, obce a jimi zřizované organizace),
neziskové organizace, podniky - zejména MSP (pouze PO 1/IP1b), komory

Podmínky:

min. 2 partneři (1 z ČR, 1 z AT), přeshraniční dopad projektu, společná příprava
realizace aktivit projektu, dvojjazyčná projektová žádost (ČJ, NJ)
(Společná příprava – záznamy alespoň z 2 společných schůzek)

Financování:

85 % ERDF, 10 % partner, 5 % státní rozpočet
Osobní náklady: skutečné nebo paušál až do 20 % přímých nákladů
Režie: 15 % z přímých osobních nákladů
Paušál: 5 tis. EUR pro vedoucího partnera (osobní konzultace záměru po
založení v eMS)

Trvání projektu:

realizace projektu musí být ukončena do 31. 12. 2022

Udržitelnost:

5 let

Ukončení příjmu žádostí o podporu:

průběžná výzva, zasedání monitorovacího výběru 2x ročně

Podání žádosti:

elektronicky, portál eMS

Více informací na:
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Rakousko-%E2%80%93-CR
https://www.at-cz.eu/cz/ke-stazeni/projektova-zadost

Příloha: Prioritní oblasti a důraz na oblasti

Kontaktní osoba: Ing. Jana Majerová
e-mail: jana.majer@med.muni.cz
Tel: +420 549 49 6443

Tematické zaměření
Název prioritní osy

Tematický cíl/
Investiční
priorita

Hlavní oblasti podpory
• přípravné studie a plánovací aktivity pro investice do
infrastruktury pro výzkum a inovace,

TC 1/IP 1a

• investice do nových či modernizace stávajících společně
využívaných výzkumných a inovačních zařízení.
• podpora konkrétních přeshraničních výzkumných a
inovačních aktivit (projektů).

1.
Posílení výzkumu,
technologického
rozvoje a inovací
TC 1/IP 1b

• společné výzkumné projekty a přenosy know-how mezi
výzkumnými institucemi a podniky,
• systémová opatření napomáhající podnikům (primárně
MSP) zapojit se k systému inovací – zprostředkování
informací, kontaktů, poradenství apod.

Tematické zaměření
Název prioritní Tematický cíl/
osy
Investiční priorita

Hlavní oblasti podpory
• systémová opatření společné povahy (např. studie, strategie, plány,
systematické propagační aktivity) v oblasti ochrany, rozvoje a využívání
kulturního/přírodního dědictví,

TC 6/IP 6 c) Zachování,
ochrana, propagace a
rozvoj přírodního a
kulturního dědictví

• rekonstrukce, obnova a propagace kulturních/přírodních zajímavostí a
památek,
• ochrana, rozvoj a propagace nehmotného kulturního dědictví
přeshraničního regionu,
• investice do udržitelné veřejné turistické infrastruktury a informačních
zařízení (např. cyklostezky, naučné stezky atp.),

2.
Životní
prostředí a
zdroje

TC 6/IP 6 d)
Ochrana a obnova
biologické rozmanitosti a
půdy a podpora
ekosystémových služeb…

• investice do zelené infrastruktury, tj. přírodních a krajinných prvků,
• koordinovaná příprava a/nebo implementace soustavy NATURA 2000 a
ostatních konceptů chráněných oblastí a dalších opatření podporujících
zachování biodiverzity,
• příprava a implementace společných přeshraničních mechanismů – např.
výzkumů, studií.

TC 6/IP 6 f)
Podpora inovativních
• implementace společných pilotních projektů pro testování a zavádění
technologií s cílem zlepšít
inovativních technologií,
ochranu živ. prostředí a
• výzkum, studie, strategie, plány a další mechanismy na podporu
účinnost zdrojů v
inovativních technologií.
odpadovém hospodářství…

Tematické zaměření
Název prioritní osy

Tematický cíl/
Investiční
priorita

Hlavní oblasti podpory
• podpora přizpůsobení vzdělávacích podmínek
a systémů potřebám společného regionu,

3.
IP 10 a)
Rozvoj lidských
zdrojů

• podpora společných studijních plánů/osnov,
výměn studentů a pracovníků, výuky cizích
jazyků.
• podpora spolupráce obcí, měst a regionů,

4.
Udržitelné sítě a
institucionální
spolupráce

• podpora harmonizace systému odborného
vzdělávání podle potřeb společného trhu
práce,

• posílení sítí (zvláště nevládních organizací) na
místní/regionální úrovni,
IP 11

• Fond malých projektů (malé projekty v oblasti
sociální, kulturní, regionální intergrace)

Čerpání
• Vzhledem k tematickému zaměření doposud schválených projektů by měl
být v budoucnu při podávání žádostí kladen důraz na následující oblasti:
• IP 1b – specifický cíl: Podpora zapojení podniků (zejména MSP) do systému inovací
• IP 6f – specifický cíl: Podpora využití ekologicky inovativního potenciálu regionu
• IP 10a – specifický cíl: Rozšíření společné nabídky vzdělávání a kvalifikačních aktivit
s cílem zvýšit využití potenciálu lidských zdrojů v přeshraničním regionu

