Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis
Program Interreg V-A Česká republika – Polsko

PRIORITNÍ OSA 4 – SPOLUPRÁCE INSTITUCÍ A KOMUNIT
VHODNÉ AKTIVITY

Detailní specifikace aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 4 - „Spolupráce
institucí a komunit“:
Obecné zásady způsobilosti aktivit v rámci prioritní osy 4:
V rámci mikroprojektu mohou být realizované investiční aktivity doprovodné k jiným
neinvestičním záměrům a nezbytné k realizaci cílů mikroprojektu.
Pozn.: investiční aktivity nemohou být realizované samostatně.

1. Opatření směřující k posilování integrace na lokální úrovni, spolupráce občanské
společnosti a další aktivity přispívající ke kohezi na lokální úrovni
V rámci této aktivity budou financované projekty Fondu mikroprojektů zaměřující se na
posilování integrace na lokální úrovni, spolupráci občanské společnosti a další aktivity
přispívající ke kohezi na lokální úrovni.

2. Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy
V rámci aktivity budou podpořeny projekty spolupráce institucí veřejné správy z obou stran
hranice, směřující ke společnému řešení problémů a využití potenciálů s cílem zefektivnění
výkonu správy ve společném území a realizace optimálních řešení v oblastech, jež jsou
primárně v kompetenci veřejné správy a v oblasti veřejných služeb pro obyvatelstvo na obou
stranách hranice. Podpora je zaměřena na rozvíjení a tvoření sítí spolupracujících veřejných
institucí, včetně územní veřejné správy a jimi zřizovaných organizací, které jsou odpovědné
za realizaci veřejných politik a poskytování veřejných služeb. Iniciována je výměna
zkušeností a propagace příkladů dobré praxe v oblasti vypracování řešení společných
problémů a využití potenciálů a vypracování společných koncepcí, programů a rozvojových
projektů na území polsko-českého pohraničí.

3. Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí, včetně spolupráce NNO a
sociálních a hospodářských partnerů
V rámci aktivity budou podporovány projekty týkající se rozvoje kooperačních sítí institucí
veřejné správy, NNO (nestátní neziskové organizace) a ostatních způsobilých žadatelů,
realizujících činnosti přispívající k rozvoji společného pohraničí.
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V rámci všech hlavních aktivit prioritní osy 4 jsou zejména způsobilé následující
podaktivity:
 v oblasti zvýšení úrovně informací o společném území
o propagace přeshraniční spolupráce a společného území (např. příprava
společných publikací, internetových stránek), také mimo programové území
o tvorba informačních platforem
o rozvoj informačních a komunikačních systémů (např. informační kiosky a
boxy, tvorba společných databází)
o tvorba kanálů a mechanismů výměny a sdílení informací a dat včetně realizace
společných či propojování existujících informačních systémů, databází a
dalších nástrojů práce s informacemi a daty spravovaných způsobilými žadateli
s cílem zlepšení správy a dalšího rozvoje společného pohraničí
 v oblasti dopravy
o společné plánování, optimalizace, zajištění bezpečnosti a propagace veřejné
přeshraniční dopravy ve všech odvětvích dopravy včetně intermodální dopravy
o společné plánování, optimalizace, zajištění bezpečnosti a propagace veřejné
přeshraniční nemotorové dopravy, zde pěších i cyklistických stezek a tras
 v oblasti územního plánování a přípravy infrastrukturálních projektů
o společná příprava plánů a dokumentace společných projektů do té míry, do
jaké jsou jejich plánované aktivity komplementární po obou stranách hranice,
nebo pokud přispívají k integraci příhraniční infrastruktury
o aktivity podporující identifikaci a rozvoj přeshraničních funkčních regionů1


v oblasti ochrany přírody a krajiny
o aktivity směřující k obnově ekosystémů a krajinných funkcí, zachování
biologické rozmanitosti, monitoringu životního prostředí, mimo jiné společná
příprava plánů a dokumentace společných projektů
o využití a tvorba informačních nástrojů (např. databáze) v oblastech
významných z pohledu životního prostředí
o vzdělávací aktivity v oblasti přírody a krajiny (např. přednášky, semináře
apod.)
o zvyšování dovedností a kvalifikace personálu veřejných institucí činných
v oblasti ochrany přírody a krajiny
Pozn.: V případě, že hlavním cílem projektu ochrany přírody a krajiny, resp. přírodního
dědictví je jejich uplatnění v odvětví cestovního ruchu, budou tyto aktivity podporovány
v rámci prioritní osy 2.


v oblasti vzdělávání
o v rámci této aktivity budou podporovány například kooperační aktivity škol a
vzdělávacích institucí, jejichž hlavním cílem je výměna zkušeností a dobré
praxe, vzájemné poznání, vzájemné návštěvy dětí i pedagogických pracovníků,
realizace mimoškolních a zájmových aktivit dětí realizovaných školami,
provádění osvěty a mimoškolního vzdělávání v nejrůznějších oblastech

1

Funkcionální regiony jsou územní strukturou charakteristickou specifickým charakterem využití (kterými se
odlišuje od okolí) a pro kterou jsou typické tomuto profilu odpovídající funkčně-prostorové souvislosti a vazby.
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Pozn.: V případě, že hlavním cílem projektu v této oblasti je zvyšování kompetenci a
dovednosti, budou tyto aktivity podporovány v rámci prioritní osy 3 - prioritní osa 3
nepřechází do FMP v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A, tzn. tyto
aktivity nebudou podporovány v rámci FMP v Euroregionu Glacensis.


v oblasti kultury, sportu a organizace volnočasových aktivit
o podpora společných projektů v oblasti společenské, kulturně-rekreační,
vzdělávací
o podpora záměrů posilujících identitu a tradice



v oblasti poskytování veřejných služeb (včetně tvorby kooperačních sítí)
o společná řešení v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb pro zvyšování
efektivity a kvality poskytovaných služeb s využitím přeshraničního prvku
o spolupráce institucí a organizací působících na trhu práce za účelem zlepšení
podmínek pro zaměstnanost ve společném regionu a využití výhod společného
trhu práce, např.: vytváření přeshraničních databází
o spolupráce za účelem hospodářského rozvoje polsko-českého příhraničí
o spolupráce v oblasti bezpečnosti – realizované záchrannými a bezpečnostními
složkami, zahrnující aktivity jiné, než je jejich připravenost na účast při řešení
mimořádných a krizových situací, jež jsou předmětem PO 1



v oblasti i tvorby kooperačních sítí
o vytváření, posilování, upevňování a rozšiřování přeshraničních partnerství
subjektů za účasti veřejných institucí, nestátních neziskových organizací a
jiných způsobilých subjektů v oblasti veřejných služeb a v celospolečensky
přínosných oblastech (stálé pracovní skupiny, konference, diskusní panely a
další)
o sdílení dobré praxe, nových řešení a přístupů při provádění veřejné správy a při
realizaci celospolečensky přínosných aktivit přispívajících k rozvoji
společného pohraničí (zavedení nových postupů, změny v organizaci zajištění
úkolů konkrétní instituce díky přenosu know-how apod.)
o aktivity podporující budování absorpční schopnosti v oblasti přeshraniční
spolupráce a aktivity směřující k odstraňování bariér v implementaci
spolupráce na polsko-českém pohraničí
o zpracování analýz, studií, strategií, programů atd. v rámci sociálněekonomického rozvoje příhraničního území, v té míře, do jaké bude popsán
plán jejich využití v praxi/při implementaci
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