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Územní vymezení
ČR: Liberecký, Královéhradecký,
Pardubický, Olomoucký a
Moravskoslezský kraj
PR: NUTS 3:
-bielski a rybnicki (slezské
vojvodství),
-jeleniogórski a wałbrzyski
(dolnoslezské vojvodství),
-nyski a opolski (opolské
vojvodství)
+
okres strzeliński (podregion
wrocławski, dolnoslezské
vojvodství)
okres pszczyński (podregion tyski,
slezské vojvodství).

Tematické cíle, investiční priority a prioritní osy
v rámci OPPS ČR-PR 2014+
 TC 5: Investiční priorita 5b: Podpora investic zaměřených na řešení
konkrétních rizik, zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem
systémů krizového řízení
 Prioritní osa 1: Společné řízení rizik
 Investice do rozvoje společných či propojených systémů prevence,
monitoringu, reakce a odstraňování následků rizik
 Investiční opatření směřující ke zvýšení schopnosti záchranných a
bezpečnostních složek efektivně zasahovat po obou stranách hranice
 Společná odborná příprava pracovníků záchranných/bezpečnostních složek a
útvarů krizového řízení zaměřená na posílení přeshraniční akceschopnosti

Tematické cíle, investiční priority a prioritní osy
v rámci OPPS ČR-PR 2014+




TC 8: Investiční priorita 8b: Podpora růstu podporujícího zaměstnanost
rozvojem vnitřního potenciálu jako součásti území strategie pro konkrétní
oblasti, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zlepšení
dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů
Prioritní osa 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu
zaměstnanosti






Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřující k jejich využití pro
udržitelný rozvoj společného pohraničí
Podpora využití nehmotného kulturního dědictví
Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a
přírodního dědictví příhraničního regionu
Společná informační, marketingová a propagační opatření v oblasti využití přírodních
a kulturních zdrojů
Studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kulturních zdrojů

Tematické cíle, investiční priority a prioritní osy
v rámci OPPS ČR-PR 2014+
 TC 10: Investiční priorita 10: Investice do vzdělávání, odborné
přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního
učení: vypracováním a naplňováním společných programů
vzdělávání, odborné přípravy a školení
 Prioritní osa 3: Vzdělávání a kvalifikace
 Příprava a realizace společného vzdělávání
 Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu
práce
 Rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského systému

Tematické cíle, investiční priority a prioritní osy
v rámci OPPS ČR-PR 2014+
 TC 11: Investiční priorita 11: Posilování institucionální kapacity
orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné
správy: podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi
občany a institucemi
 Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit
 Opatření směřující k posilování integrace na lokální úrovni,
spolupráce občanské společnosti a další aktivity přispívající ke
kohezi na lokální úrovni
 Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy
 Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí, včetně
spolupráce NNO

Finanční alokace OPPS ČR-PR 2014+
Prioritní osa / Oś priorytetowa
1

2
3
4
5

Společné řízení rizik/Wspólne zarządzanie
ryzykiem
Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních
zdrojů pro podporu zaměstnanosti /
Rozwój potencjału przyrodniczego i
kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia
Vzdělání a kvalifikace / Edukacja i kwalifikacje
Spolupráce institucí a komunit
Technická pomoc
SUMA

Mil./ML
N

%

FMP

12,22

5,4%

0,00

135,73
10,18
54,52
13,57
226,20

60,0%
4,5%
24,1%
6,0%
100,0%

14,80
0,55
23,11
0,00
38,46

Implementace programu
 Konzultace v regionech
 Žadatel posílá JTS nejprve projektový záměr – JTS k
němu vydává doporučující stanovisko (min. 2 měsíce před
termínem předkládání žádostí)

 Žadatel předkládá projektovou žádost na JTS
 Hodnocení kontroly formálních náležitostí, přijatelnosti a
přeshraniční spolupráce na JTS
 Hodnocení kvality a přeshraničního dopadu na tzv.
Společném panelu expertů
 Schvalování na Monitorovacím výboru

Implementace programu
 Příprava Rozhodnutí/Smlouvy na JTS
 Kontrola na úrovni jednotlivých partnerů projektu –
kontroloři (zástupci CRR ČR a vojvodských úřadů)
 Kontrola na úrovni celého projektu - průběžné a
závěrečné zprávy
 kontrola výdajů a žádosti o platbu – kontroloři
 kontrola přeshraniční spolupráce a dopadu – JTS

 Kontrola udržitelnosti – obdobně jako v rámci kontroly
celého projektu, za kontrolu aspektů přeshraniční
spolupráce a dopadu zodpovědné JTS, za ostatní části
kontroly zodpovídají příslušní kontroloři

Harmonogram výzev
 První výzvy: 2. čtvrtletí 2015

 Silniční projekty: příjem žádostí – ve zvláštním režimu ukončen 15.7. (alokováno 61,1 mil. EUR)

 Vyhodnocen panelem expertů 30.9.-1.10.

Vlajkové projekty - výzva
 Příjem do 31.10.2014
Prioritní osa
č.
1

Název
Společné řízení rizik

2

Rozvoj přírodního a
kulturního potenciálu pro
podporu zaměstnanosti

3
4

Vzdělávání a kvalifikace
Spolupráce institucí a
společností

Maximální alokace na
vlajkové projekty
(ERDF)
7,33 mil. EUR
10 mil. EUR
1,02 mil. EUR
3,14 mil. EUR

Vlajkové projekty 1
 strategický význam pro přeshraniční spolupráci
 systémová řešení a komplexní řešení problémů
/využívání potenciálu pohraničí k naplnění programových
cílů
 Výsledky větší než prostý součet výsledků jeho
jednotlivých aktivit - dlouhodobý vliv na podporované
území
 synergie s jinými plánovanými nebo realizovanými
záměry

Vlajkové projekty – kritéria výběru 2
 podíl vlajkového projektu na naplňování cílové hodnoty
zvoleného indikátoru výstupu minimálně stejně velký
jako podíl finančních prostředků, které vlajkový projekt
čerpá na celkové výši prostředků
 řeší aktivity klíčové z hlediska naplňování specifického
cíle a indikátoru výsledku
 splnění 4 kritérií spolupráce

Děkuji za pozornost!
RNDr. Jiří Horáček
Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor evropské územní spolupráce
tel: +420 234 154 398
email: jiri.horacek@mmr.cz

