
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Přeshraniční programy a Evropská 
územní spolupráce po roce 2020



Návrhy nové legislativy

• 29. 5. 2018 publikovala EK návrhy nařízení pro 
programové období 2021 – 2027

• jedná se o soubor více nařízení, pro Evropskou 
územní spolupráci podstatná 3:

 Nařízení o společných ustanoveních (tzv. obecné 
nařízení)

 Nařízení o Evropském fondu pro regionální rozvoj
 Nařízení o zvláštních ustanoveních týkajících se 

cíle Evropská územní spolupráce (Interreg)

• nařízení dostupná na této adrese: 
https://ec.europa.eu/commission/publications/re
gional-development-and-cohesion_cs



Co návrhy nařízení 
obsahují?



Struktura Interreg a finanční 
rámec

• změna struktury Interreg – nově 5 komponent 
místo 3:

 přeshraniční spolupráce na pozemních hranicích

 nadnárodní spolupráce a spolupráce na mořských 
hranicích

 spolupráce mezi nejvzdálenějšími regiony

 meziregionální spolupráce

 meziregionální inovační investice

• snížení alokace na Interreg o cca 0,5 mld. EUR

• snížení míry spolufinancování na 70 %



Způsob přidělování prostředků

• zachováno alokování prostředků na program 
přes členský stát

• doplněno nové kritérium pro přidělování alokace 
členskému státu – počet obyvatel žijících ve 
vzdálenosti do 25 km od hranice (váha 40 %)

• zachována možnost přesunout 15 % prostředků 
mezi přeshraniční a nadnárodní spoluprací



Tematické zaměření I

Nově jen 5 cílů politiky:

1. Inteligentnější Evropa – výzkum a inovace, 
posílení konkurenceschopnosti malých a 
středních podniků, inteligentní specializace

2. Zelenější, nízkouhlíková Evropa –
energetická účinnost, obnovitelné zdroje 
energie, přizpůsobení změnám klimatu a 
prevence rizik, hospodaření s vodou, 
biologická rozmanitost 

3. Propojenější Evropa – digitální propojení, 
rozvoj TEN-T sítí, rozvoj celostátní, regionální, 
místní a přeshraniční mobility



Tematické zaměření II

4. Sociálnější Evropa – rozvoj sociálních 
inovací a infrastruktury, rozvoj infrastruktury 
pro vzdělávání, posílení sociálně-
ekonomické integrace, zajištění rovného 
přístupu ke zdravotní péči

5. Evropa bližší občanům – podpora 
integrovaného sociálního, hospodářského a 
environmentálního rozvoje, kulturního 
dědictví a bezpečnosti v městských a 
venkovských oblastech



Tematické zaměření III

Nařízení pro Interreg doplňuje:

• specifické cíle pro 4. cíl politiky umožňující 
realizovat také neinvestiční aktivity 

• specifický cíl „Lepší správa Interreg“:
 posilování kapacity orgánů veřejné správy, 

zejména těch, které jsou pověřeny správnou 
konkrétního území

 podpora právní a správní spolupráce a 
spolupráce mezi občany a orgány, zejména s 
cílem vyřešit právní a jiné překážky v 
příhraničních oblastech



Tematická koncentrace

• minimálně 60 % alokace programu na max. 3 
cíle politiky

• dalších nejméně 15 % alokace programu na 
specifický cíl Lepší správa Interreg



Ukotvení Fondu malých projektů

• FMP přímo zmíněn v nařízení jako projekt a 
ten, kdo FMP spravuje jako příjemce

• stanoveny finanční limity – 20 mil. EUR nebo 
15 % alokace programu

• stanoveny další podmínky:
 příjemce FMP  má být přeshraniční právní 

subjekt nebo Evropské seskupení pro územní 
spolupráci

 náklady na administraci nesmí překročit 20 % 
Fondu

 povinné využívání zjednodušených forem 
vykazování výdajů



Další navrhované změny I

• možnost přesunů financí mezi prioritními osami 
do 5 % (resp. do 3 % na úrovni programu)

• zrušen limit pro výdaje vynaložené mimo 
programové území

• programování 5 + 2 roky – alokování prostředků 
nejprve na 5 let a po provedené revizi rozhodnutí 
o alokování zbývajících peněz



Další navrhované změny II

• způsobilost výdajů:

 MV bude moci schvalovat jen dodatečná pravidla 
způsobilosti nad rámec nařízení

 zavedení paušálu na cestovné a ubytování ve 
výši 15 % ostatních přímých nákladů 

 doplněna nová kategorie výdajů – infrastruktura a 
stavební práce



Další navrhované změny III

• řízení programu:
 centralizace prvostupňové kontroly pod řídící 

orgán – již ne národní kontroloři

 certifikační orgán nahrazen subjektem 
vykonávajícím auditní funkci

 zjednodušení v oblasti auditů – auditované 
projekty nevybírány za každý program, ale za 
všechny programy Interreg dohromady

 proplácení technické pomoci formou paušálu



Další postup a časový 
harmonogram



Rámcová pozice ČR

• MMR ve spolupráci s dalšími dotčenými 
resorty připravilo rámcové pozice pro 
vyjednávání nařízení

• součástí i rámcová pozice k nařízení pro 
Interreg

• v srpnu předloženy Výboru pro Evropskou 
unii na vládní úrovni

• po schválení budou rámcové pozice 
základem pro vyjednávání zástupců ČR v 
Radě EU



Harmonogram vyjednávání na 
evropské úrovni

• nařízení schvaluje Rada EU (členské státy) a 
Evropský parlament (EP)

• cílem je schválit nařízení v květnu 2019 před 
volbami do EP



Děkuji za pozornost!

Martin Buršík

Odbor evropské územní spolupráce

Ministerstvo pro místní rozvoj

Tel. 2 3415 2190

e-mail: martin.bursik@mmr.cz


