
Prezentace skutečností souvisejících    

s přípravou nového programového 

období Evropské unie na léta 2014-2020 

v oblasti Evropské územní spolupráce/ 

 

Prezentacja ustaleń związanych  

z przygotowaniami nowego okresu 

programowania Unii Europejskiej na 

lata 2014-2020 w obszarze Europejskiej 

Współpracy Terytorialnej 



Struktura a zaměření Programu (vč. Fondu 

mikroprojektů)/ Struktura i ukierunkowanie 

Programu (w tym Funduszu Mikroprojektów) 

 

• Konkrétní tematické cíle Programu – koncentrace/ 

Konkretne cele tematyczne Programu - koncentracja 

 

• Podporované území nezměněno/ Obszar wsparcia           

nie ulega zmianom 

 

• Podobný finanční rámec/ Zbliżone ramy finansowe  

 

• 4 zásady spolupráce/ 4 zasady współpracy  

 
 

 





TYPY PROJEKTŮ 

TYPY PROJEKTÓW 

Standardowe 

Standardní 

Flagowe 

Vlajkové 

Drogowe 

Silniční 

Mikroprojekty 

Mikroprojekty 



Struktura a zaměření Programu (vč. Fondu 

mikroprojektů)/ Struktura i ukierunkowanie 

Programu (w tym Funduszu Mikroprojektów) 

 

•Zdůraznění indikátorů výstupů a výsledků projektu 

včetně kontrol ex post/ Nacisk na wskaźniki 

produktu i rezultatu włącznie z kontrolą ex post 

 

•Nutnost společných konzultací přípravy pro 

absorpci prostředků/ Potrzeba wspólnych 

konsultacji przygotowania do absorbcji środków 

 



Obecné zásady Fondu mikroprojektů/  

Ogólne kryteria Funduszu Mikroprojektów: 

• správa prostřednictvím Euroregionů/ zarządzanie 

poprzez Euroregiony 

• princip Vedoucího partnera je zachován na úrovni 

projektu Fond/ system Partnera wiodącego 

zachowany na poziomie projektu Fundusz 

• zúžení rozsahu témat/ zawężenie zakresu 

tematycznego 

• nezbytnost monitoringu výsledků ve vztahu  

k cílům programu/ konieczność monitorowania 

wyników w odniesieniu do celów programu  



Strategický dokument – Společné strategické 

rámce pro fondy mikroprojektů 

spolufinancovaných z ERDF v Evropě/ 

Dokument strategiczny - Wspólne ramy 

strategiczne dla funduszy mikroprojektów 

finansowanych w ramach EFRR w Europie 

 

- mezi institucemi připravujícími dokument jsou/ 

wśród instytucji przygotowujących dokument - 

Regionální sdružení územní spolupráce 

Těšínského Slezska a/ oraz Stowarzyszenie 

Rozwoju i Współpracy Regionalnej ‚Olza’ 



Uvažované cíle a investiční 

priority při přípravě 

Programu/  

Rozważane cele  

i priorytety inwestycyjne       

w pracach  

nad Programem 



5.  

Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení 

rizikům a řízení rizik/ 

 

 Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, 

zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem 



5.b / 1 

Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních 

rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a rozvoj 

systémů krizového řízení/  

Promowanie inwestycji ukierunkowanych na 

konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających 

odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie 

systemów zarządzania klęskami żywiołowymi 

 



8.   

Podpora udržitelné a kvalitní zaměstnanosti  

a podpora mobility pracovních sil/ 

; 

 Promowanie trwałego zatrudnienia wysokiej 

jakości i wspieranie mobilności pracowników 



8.aa/b / 2 
 

Podpora růstu podporujícího zaměstnanost 

rozvojem vnitřního potenciálu jako součásti územní 

strategie pro konkrétní oblasti, včetně přeměny 

upadajících průmyslových oblastí a zlepšení 

dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních  

a kulturních zdrojů/ 

Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego 

zatrudnieniu poprzez rozwój wewnętrznego 

potencjału w ramach terytorialnej strategii dla 

szczególnych obszarów, w tym przekształcanie 

upadających regionów przemysłowych i zwiększanie 

dostępności oraz rozwój określonych zasobów 

naturalnych i kulturowych 



10.  

 

Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání  

a odborné přípravy pro získávání dovedností a do 

celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro 

vzdělávání a odbornou přípravu/ 

 

Inwestycje w edukację, umiejętności  

i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 



10.b / 3 
 

Vývoj a realizace společných programů 

všeobecného a profesního vzdělávání/ 

 

Opracowywanie i realizacja wspólnych systemów 

kształcenia i szkolenia  



11.  

 

Zvyšování institucionální kapacity orgánů veřejné správy  

a zúčastněných subjektů a zlepšováním účinnosti veřejné 

správy prostřednictvím opatření pro posilování 

institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy  

a veřejných služeb souvisejících s prováděním EFRR, jež 

přispívají k realizaci opatření podporovaných z ESF v oblasti 

institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy/ 

 

Zwiększanie zdolności instytucjonalnej  

i skuteczności administracji publicznej poprzez wzmacnianie 

potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji 

publicznej oraz służb publicznych związanych z wdrażaniem 

EFRR oraz wspieranie działań dotyczących potencjału 

instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej 

wspieranych przez EFS 



11.b / 4 
 

Podpora právní a správní spolupráce a spolupráce mezi 

občany a institucemi/ 

 

Wspieranie współpracy prawnej  

i administracyjnej i współpracy między obywatelami  

i instytucjami 



Finanční alokace PPS ČR-PR 2014+ 

Alokacja finansowa PWT RCz-RP 2014+ 

 
Prioritní osa / Oś priorytetowa Alokace EUR 

Alokacja w EUR 

Podíl v % / 

Udział w % 

1. Společné řízení rizik / Wspólne zarządzanie ryzykiem 12 215 972 5,4 

2. Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro 

podporu zaměstnanosti / Rozwój potencjału 

przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania 

zatrudnienia  

135 733 026 60,0 

3. Vzdělávání a kvalifikace / Edukacja i kwalifikacje 10 179 977 4,5 

4. Spolupráce institucí a komunit / Współpraca instytucji i 

społeczności  

54 519 432 24,1 

5. Technická pomoc / Pomoc Techniczna  13 573 303 6,0 

                                                                 Celkem / Razem  226 221 710 100,0 



 

DOSTUPNÉ PROSTŘEDKY 

DOSTĘPNE ŚRODKI 

Oś priorytetowa 
Prioritní osa 

Maks. projekty flagowe 
Max. vlajkové projekty 

(EFRR/ERDF) 

1 
Wspólne zarządzanie ryzykiem  

Společné řízení rizik 
7,33 mln EUR 

2 

Rozwój potencjału przyrodniczego i 

kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia 

Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních 

zdrojů pro podporu zaměstnanosti 

10 mln EUR 

3 
Edukacja i kwalifikacje 

Vzdělání a kvalifikace 
1,02 mln EUR 

4 
Współpraca instytucji i społeczności  

Spolupráce institucí a komunit 
3,14 mln EUR 



FOND MIKROPROJEKTŮ 

FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW 

 

 

 

 

 

RCz  RP 

BESKYDY BESKIDY 

TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO ŚLĄSK CIESZYŃSKI 

SILESIA SILESIA 

PRADĚD PRADZIAD 

GLACENSIS GLACENSIS 

NISA NYSA 



FOND MIKROPROJEKTŮ 

FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW 

 

 

 

 

EUROREGION 

OP 2 / PO 2  

(tys. EUR EFRR) 

OP 3 / PO 3  

(tys. EUR EFRR) 

OP 4 / PO 4  

(tys. EUR EFRR) 

PL CZ PL CZ PL CZ 

Beskydy/Beskidy 1 400,9 433,5 - - 933,9 289,0 

Těšínské 

Slezsko/Śląsk 

Cieszyński 
1 354,4 830,7 150,5 113,9 1 504,9 923,0 

Silesia 1 159,5 683,2 193,2 92,3 2 512,2 1 480,2 

Praděd/Pradziad 1 486,6 978,2 - - 3 468,8 2 282,4 

Glacensis 2 000,0 2 053,6 - - 3 000,0 3 080,5 

Nisa/Nysa 1 531,7 889,2 - - 2 297,5 1 333,8 



MIKROPROJEKTY 

MIKROPROJEKTY 

Typ 

mikroprojektu 

OP/PO 2 

(EUR EFRR) 

OP/PO 3 

(EUR EFRR) 

OP/PO 4 

(EUR EFRR) 

z Partnerem 

Wiodącym 

s Vedoucím 

partnerem 

maks. 60 000 maks. 40 000 maks. 40 000 

lustrzane 

zrcadlové 
maks. 30 000  maks. 20 000 maks. 20 000 

indywidualne 

individuální 
maks. 30 000 maks. 20 000 maks. 20 000 



Finanční rámec/ Ramowe kryteria finansowe 

Celková alokace na spolufinancování projektů Fond – 15% celkových 

prostředků Programu (vč. prostředků na administraci) + rezerva 5% (k 

případnému využití v druhé části programového období)/ Łączna alokacja 

na dofinansowanie projektów Fundusz - 15% całości środków programu 

(w tym środki na administrację) + rezerwa 5% środków (do ewentualnego 

wykorzystania w drugiej części okresu programowego) 

 

Finanční rámec projektů Fond/ Kryteria finansowe projektów Fundusz 

• max. výše spolufinancování: (v zásadě) projektů investičního charakteru – 

30 tis. €, projektů měkkých – 20 tis. €/ maks. wysokość dofinansowania: (co 

do zasady) projektów o charakterze inwestycyjnym - 30 tys. €, projektów 

miękkich - 20 tys. € 

• celkové způsobilé výdaje mikroprojektů – maximálně dvojnásobek 

předpokládané maximální výše dotace/ całkowite wydatki kwalifikowalne 

małych projektów - maksymalnie dwukrotna kwota maksymalnie 

przewidzianej dotacji 



Finanční rámec projektů Fond/  

Kryteria finansowe projektów Fundusz 

 

•způsobilé výdaje na přípravu projektové žádosti – max. do 1% z celkových 

způsobilých výdajů investičních projektů s EŘV schválenou dotací vyšší 

než 10 tis. € (projektů s Vedoucím partnerem)/ wydatki kwalifikowalne na 

przygotowanie wniosku projektowego - maks. do 1% z całkowitych 

wydatków kwalifikowalnych dla projektów inwestycyjnych 

z dofinansowaniem ponad 10 tys. € zatwierdzonych przez EKS (projektów z 

lead partnerem) 

• výše dotace mikroprojektu – max. 85% ERDF, 15% vlastní 

spolufinancování žadatele (pro polské žadatele – eventuální podpora ze 

státního rozpočtu PR)/ wysokość dofinansowania na małe projekty - maks.  

85 % EFRR, 15 % wnosi beneficient dofinansowania (dla PL - ewentualne 

wsparcie z BP) 



DĚKUJEME ZA POZORNOST/  

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 

W prezentacji wykorzystano fragmenty zawarte w wystąpieniu p. Anity Ryng 

Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Infrastruktury     

i Rozwoju RP oraz dane liczbowe pochodzące z Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego RCz (Wydarzenie roczne Programu, Ostrawa 2014) 



DODATEK - DOPORUČENÉ 

TÉMATA PODPORY / 

UZUPEŁNIENIE - 

SUGEROWANE TEMATY 

WSPARCIA  

Opracowano na podstawie prezentacji  

Zastępcy Dyrektora Martina Buršíka, 

Ministerstvo pro místní rozvoj,                    

Odbor evropské územní spolupráce 

(Wydarzenie roczne Programu, Ostrawa 2014) 



Prioritní osy/ Osie priorytetowe 

 
1. Společné řízení rizik / Wspólne zarządzanie 

ryzykiem 

2. Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro 

podporu zaměstnanosti / Rozwój potencjału 

przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania 

zatrudnienia  

3. Vzdělávání a kvalifikace / Edukacja i kwalifikacje 

4. Spolupráce institucí a komunit / Współpraca 

instytucji i społeczności  

5. Technická pomoc / Pomoc Techniczna  

 

 

 



Prioritní osa 1: Společné řízení rizik 

Oś priorytetowa 1: Wspólne zarządzanie 

ryzykiem 

 
 TC 5: Investiční priorita 5b: Podpora investic zaměřených na řešení 

konkrétních rizik, zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem 

systémů krizového řízení 

 

CT 5: Priorytet inwestycyjny 5b: Wspieranie inwestycji 

ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy 

jednoczesnym zapewnieniu odporności na klęski i katastrofy i 

rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami: 

 

 



Prioritní osa 1: Společné řízení rizik 

Oś priorytetowa 1: Wspólne zarządzanie 

ryzykiem  

 
 Investice do rozvoje společných či propojených systémů prevence, 

monitoringu, reakce a odstraňování následků rizik 

Inwestycje w rozwój wspólnych lub połączonych systemów 

zapobiegania, monitorowania, reagowania i usuwania skutków zagrożeń 

 

 Investiční opatření směřující ke zvýšení schopnosti záchranných a 

bezpečnostních složek efektivně zasahovat po obou stranách hranice 

Działania inwestycyjne mające na celu zwiększenie zdolności służb 

ratowniczych i porządkowych do skutecznego podejmowania działań po 

obu stronach granicy 

 

 



Prioritní osa 1: Společné řízení rizik 

Oś priorytetowa 1: Wspólne zarządzanie 

ryzykiem  

 
 Společná odborná příprava pracovníků 

záchranných/bezpečnostních složek a útvarů krizového řízení 

zaměřená na posílení přeshraniční akceschopnosti 

Wspólne specjalistyczne przygotowanie pracowników jednostek 

ratowniczych/porządkowych i jednostek zarządzania 

kryzysowego mające na celu wzmocnienie gotowości do 

podejmowania działań transgranicznych 

 



 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 

 

CT 8: Priorytet inwestycyjny  8b: Wspieranie wzrostu gospodarczego 

sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako 

elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez 

przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie 

dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój 

 

 

 

 

Prioritní osa 2: Rozvoj potenciálu přírodních a 

kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti 

Oś priorytetowa 2: Rozwój potencjału przyrodniczego 

i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia  

 



 Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřující k jejich 

využití pro udržitelný rozvoj společného pohraničí 

Zachowanie i odnowa atrakcji kulturowych i przyrodniczych, 

ukierunkowane na ich wykorzystanie dla zrównoważonego rozwoju 

wspólnego pogranicza 

 Podpora využití nehmotného kulturního dědictví  

Wspieranie wykorzystania niematerialnego dziedzictwa kulturowego 

 Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání 

kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu  

Działania w zakresie infrastruktury w celu transgranicznego 

udostępnienia i wykorzystania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa 

regionu przygranicznego 

  

 

 

 

 

Prioritní osa 2: Rozvoj potenciálu přírodních a 

kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti 

Oś priorytetowa 2: Rozwój potencjału przyrodniczego 

i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia  

 



 Společná informační, marketingová a propagační opatření v 

oblasti využití přírodních a kulturních zdrojů 

Wspólne działania informacyjne, marketingowe i promocyjne w 

dziedzinie wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych 

 

 Studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kulturních 

zdrojů 

Opracowania studyjne, strategie, plany zmierzające do 

wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych 

 

 

 

 

Prioritní osa 2: Rozvoj potenciálu přírodních a 

kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti 

Oś priorytetowa 2: Rozwój potencjału przyrodniczego 

i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia  

 



 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 

 

 CT 10: Priorytet inwestycyjny 10: Inwestowanie w kształcenie, 

szkolenia, w tym szkolenie zawodowe, na rzecz zdobywania 

umiejętności, uczenia się przez całe życie poprzez rozwój i 

wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia zawodowego 

i szkolenia 

 

 

 

 

 

Prioritní osa 3: Vzdělávání a kvalifikace 

Oś priorytetowa 3: Edukacja i kwalifikacje 

 

 



 Příprava a realizace společného vzdělávání  

 Przygotowanie i realizacja wspólnego kształcenia 

 

 Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu 

práce 

 Współpraca między instytucjami edukacyjnymi a instytucjami na 

rynku pracy 

 

 Rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského systému 

 Rozwój kształcenia językowego w ramach systemu oświaty 

 

 

 

 

 

 

Prioritní osa 3: Vzdělávání a kvalifikace 

Oś priorytetowa 3: Edukacja i kwalifikacje +  

 



 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 

  

 CT 11: Priorytet inwestycyjny 11: Wzmacnianie zdolności 

instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron 

oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie 

współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między 

obywatelami i instytucjami 

 

 

 

 

Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit 

Oś priorytetowa 4: Współpraca instytucji i 

społeczności 

 

 



 Opatření směřující k posilování integrace na lokální úrovni, 

spolupráce občanské společnosti a další aktivity přispívající ke 

kohezi na lokální úrovni  

 Inicjatywy zmierzające do wzmacniania integracji na poziomie 

lokalnym, współpraca społeczeństwa obywatelskiego i inne 

działania przyczyniające się do spójności na poziomie lokalnym  

 

 Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy  

 Rozwój i realizacja współpracy instytucji administracji publicznej  

 

 

 

Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit 

Oś priorytetowa 4: Współpraca instytucji i 

społeczności  

 



 Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí, včetně 

spolupráce NNO  

    Tworzenie i rozwój transgranicznych sieci współpracy, łącznie  

    ze współpracą z i między pozarządowymi organizacjami non-   

    profit 

 

 

Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit 

Oś priorytetowa 4: Współpraca instytucji i 

społeczności  

 


