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Program spolupráce AT-CZ
Vymezení programového území (NUTS III)
česká část (kraje):

rakouská část (regiony):

Jihočeský kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj

Mostviertel-Eisenwurzen
Sankt Pölten
Waldviertel
Weinviertel
Wienr Umland-Nordteil
Wien
Innviertel
Linz-Wels
Mühlviertel
Steyr-Kirchdorf

Program spolupráce AT-CZ
Tematické zaměření programu I.

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.

Program spolupráce AT-CZ
Tematické zaměření programu II.
Název prioritní osy

Tematický cíl/
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,
• rekonstrukce, obnova a propagace kulturních/přírodních zajímavostí a
památek,

TC 6/IP 6 c)

• ochrana, rozvoj a propagace nehmotného kulturního dědictví
přeshraničního regionu,
• investice do udržitelné veřejné turistické infrastruktury a informačních
zařízení,

2.

• rekonstrukce, modernizace a zlepšování dopravní infrastruktury s
cílem zlepšit dostupnost stávajícího kulturního a přírodního dědictví.

Životní prostředí a
zdroje

• investice do Zelené infrastruktury, tj. přírodní ch a krajinných prvků,
TC 6/IP 6 d)

• 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)

• implementace společných pilotních projektů pro testování a zavádění
inovativních technologií,
• výzkum, studie, strategie, plány a další mechanismy na podporu
inovativních technologií.

Program spolupráce AT-CZ
Tematické zaměření programu III.
Název prioritní osy

Tematický cíl/
Hlavní oblasti podpory
Investiční priorita
• podpora přizpůsobení vzdělávacích podmínek a systémů
potřebám společného regionu,

3.

IP 10 a) iii)

Rozvoj lidských zdrojů

4.
Udržitelné sítě a
institucionální spolupráce IP 11 a) iv)

• podpora harmonizace systému odborného vzdělávání podle
potřeb společného trhu práce,
• podpora společných studijních plánů/osnov, výměn studentů a
pracovníků, výuky cizích jazyků.

• podpora spolupráce obcí, měst a regionů,
• posílení sítí (zvláště nevládních organizací) na
místní/regionální úrovni,
• podpora integrace v malém měřítku, spolupráce mezi občany
a institucemi (FMP).

Program spolupráce AT-CZ
Alokace programu
 celková alokace: 97 814 933 €
 český vklad:

59 897 172 €

 rakouský vklad: 37 917 761 €
Prostředky v EUR

Prioritní osa

podíl na alokaci
programu

1.

Posílení výzkumu, technologického
rozvoje a inovací

12 482 301

2.

Životní prostředí a zdroje

45 419 549

46 %

3.

Rozvoj lidských zdrojů

13 675 112

14 %

4.

Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

20 369 075

21 %

5.

Technická pomoc

5 868 896

6%

Jedná se o společný vklad z EFRR

13 %

Program spolupráce AT-CZ
Základní parametry programu
Princip Vedoucího partnera (Lead partner)



Vedoucí partner nese celkovou zodpovědnost za realizaci projektu
Vedoucí partner musí mít minimálně jednoho zahraničního projektového
partnera

Splnění minimálně 3 kritérií spolupráce:


povinná kritéria
•
•



společná příprava projektu
společná realizace projektu

splnění alespoň 1 dalšího kritéria
•
•

společný personál
společné financování

Program spolupráce AT-CZ
Dopad projektu
•
•

musí být v programovém území
způsobilé výdaje mimo programové území max. 20 % alokace
programu

Způsobilí příjemci
•
•
•
•
•
•
•

orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace
vzdělávací instituce
univerzity a vysoké školy
veřejné instituce pro výzkum a inovace
nestátní a neziskové organizace
podnikatelské subjekty (TC 1/IP1b)
komory a sdružení

Program spolupráce AT-CZ
Harmonogram přípravy programu
Provedené kroky
 zpracován programový dokument
•
•
•

prioritní osy, investiční priority, specifické cíle
alokace programu
rámcová implementační struktura

 říjen 2014 – Program předložen EK
 leden 2015 – obdrženy připomínky

Současnost
 projednávání a příprava realizačních dokumentů
•
•

diskuze o kritériích pro výběr projektů
diskuze o detailech implementační struktury

 příprava projektové žádosti
 příprava monitorovacího systému

Program spolupráce AT-CZ

Plánované kroky
 příprava podrobných pravidel programu (příručky, formuláře)
 předpokládané schválení Programu EK - červen 2015

 vyhlášení Programu – léto 2015
 první monitorovací výbor se schvalováním projektů - prosinec 2015

Děkuji za pozornost!
Ing. Andrea Hanousková
andrea.hanousková@mmr.cz

Více informací na:
www.at-cz.eu
www.strukruralni-fondy.cz

