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1. Obsah podpory 

Projekty přeshraniční spolupráce lze realizovat v rámci jedné ze čtyř prioritních os.  
 
 

Prioritní osa 1: 

Podpora přizpůsobení se 

změně klimatu, předcházení 

rizikům a řízení rizik 

Prioritní osa 2: 

Zachování a ochrana život-

ního prostředí a podporo-

vání účinného využívání 

zdrojů 

Prioritní osa 3: 

Investice do vzdělávání, 

odborné přípravy a odbor-

ného výcviku k získávání 

dovedností a do celoživot-

ního učení   

Prioritní osa 4: 

Posilování institucionální 

kapacity orgánů veřejné 

správy a zúčastněných 

subjektů a účinné veřejné 

správy 

- Koncepční  ochrana proti 

povodním 

- Přeshraniční investice do 

výstroje a vybavení, zejmé-

na do speciální techniky a 

do společných informačních 

systémů a komunikačních 

platforem, doprovodných 

stavebních opatření vztahu-

jících se k jednotlivým pro-

jektům 

- Společná cvičení, odborná 

příprava a školení, podpora 

práce s mládeží, vztahy s 

veřejností 

- Zlepšení kvality vod a stavu 

vodních toků a útvarů pod-

zemních a povrchových vod 

v přeshraničních povodích 

- Investice do zachování a 

ochrany, podpory a rozvoje 

kulturního a přírodního dě-

dictví, uměleckých objektů 

a kulturních projektů 

- Podpora kulturního a ven-

kovského cestovního ruchu 

- Rozvoj turisticko-kulturní 

infrastruktury včetně s tím 

související dopravní infra-

struktury 

- Společný vývoj koncepcí a 

produktů, realizace společ-

ných marketingových opat-

ření, propojení jednotlivých 

zařízení a tvorba systémů 

pro společný management. 

- Plánování, řízení a realiza-

ce opatření v oblasti ochra-

ny přírody a životního pro-

středí, péče o krajinu, 

ochrany půd a lesů včetně 

biotopů, druhové rozmani-

tosti a sítě NATURA 2000 

 

- Opatření v oblasti před-

školního vzdělávání 

- Podpora environmentálního 

vzdělávání a ekologického 

povědomí 

- Zlepšování jazykové vyba-

venosti a interkulturních 

dovedností 

- Podpora školských projektů 

a profesní kvalifikace 

v oblasti vzdělávání 

- Podpora opatření přeshra-

niční odborné přípravy, dal-

šího vzdělávání a kvalifika-

ce, opatření za úče-

lem přizpůsobení se trhu 

práce včetně opatření pro 

transfer vzdělávání  

- Kooperační opatření  vyso-

kých škol a dalších vzdělá-

vacích institucí pro transfer 

know-how na rozhraní mezi 

hospodářskou sférou a spo-

lečností, budování a rozši-

řování akademických koo-

peračních sítí, podpora 

mobility vědců  

- Partnerská spolupráce ve 

všech oblastech společen-

ského života (například 

v oblasti bezpečnosti, 

v oblasti práva a veřejné 

správy, regionálního pláno-

vání a rozvoje, veřejné 

osobní dopravy, rozvoj spo-

lupráce aktérů na trhu prá-

ce, hospodářská spoluprá-

ce) 

- Společný fond malých 

projektů 
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2. Alokace prostředků 

Pro realizaci projektů přeshraniční spolupráce je z Evropského fondu pro regionální rozvoje (ERDF) 
k dispozici celkem 148.489.043,00 Euro. Dotační sazba činí nejvýše 85 % všech způsobilých nákla-
dů. 
 
 
 

 
 

3. Předpoklady pro získání dotace 

- Projekt společně realizují alespoň jeden český a jeden německý partner.   
- Kooperační partneři si zvolí Lead partnera (hlavního příjemce), který přebírá hlavní zodpo-

vědnost za projekt. 
- Kooperační partneři spolupracují při přípravě, realizaci, personálním a / nebo finančním za-

jištění projektu. 
- Projekt má dopad v dotačním území. 

 

 

4. Zásady podpory 

Programový dokument Kooperačního programu na podporu přeshraniční spolupráce  
2014 – 2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko (schválen Evropskou komisí dne 
11.06.2015). 

15.796.707 Euro 
Předcházení a řízení 

rizik  

68.715.674 Euro 
Ochrana vod, 
přírodního a 

kulturního dědictví, 
ochrana přírody   

27.644.237 Euro  
Vzdělávání 

36.332.425 Euro 
Partnerská 
spolupráce 

Prostředky ERDF/ Prioritní osa 

Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4 

http://www.ziel3-cil3.eu/media/cs/2015-04-24-genehmigt_2015-06-11-Program_spoluprce_cs.pdf
http://www.ziel3-cil3.eu/media/cs/2015-04-24-genehmigt_2015-06-11-Program_spoluprce_cs.pdf
http://www.ziel3-cil3.eu/media/cs/2015-04-24-genehmigt_2015-06-11-Program_spoluprce_cs.pdf
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Společný realizační dokument Kooperačního programu na podporu přeshraniční spolupráce 2014 – 

2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko (znění z 17. června 2015). 

 

Příručka pro české kooperační partnery – pro žadatele (znění z 3.8.2015). Za obsah zodpovídá 
MMR. Přílohy naleznete v postupu podání žádosti. 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, EURATOM) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, 
kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, 
Euratom) č. 1605/2002, v platném znění. 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu 
soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a 
rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení 
Rady (ES) č. 1083/2006   

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních 
ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská 
územní spolupráce 

  

5. Dotační území 

 

http://www.ziel3-cil3.eu/media/cs/15-06-17-UD_CS_fina.pdf
http://www.ziel3-cil3.eu/media/cs/15-06-17-UD_CS_fina.pdf
http://www.ziel3-cil3.eu/media/cs/formulare/PP_2015-08-04_final.pdf
http://www.ziel3-cil3.eu/media/cs/formulare/PP_2015-08-04_final.pdf
http://www.ziel3-cil3.eu/media/cs/formulare/PP_2015-08-04_final.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1299&qid=1433504446062&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1299&qid=1433504446062&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1299&qid=1433504446062&from=EN

