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Tematické zaměření



Prioritní osa 1: Integrovaný záchranný 

systém a životní prostředí

Zaměřeno na 2 základní oblasti:

1) Spolupráce složek IZS

podporované typy aktivit:

a) systémová opatření pro posílení spolupráce 

(komunikace, administrativní a právní překážky)

b) vzdělávání, výměna zkušeností, společná cvičení a 

stáže

c) modernizace/pořizování specializované techniky

nezbytné pro prevenci a odstraňování následků rizik 

spojených se změnami klimatu



Prioritní osa 1: Integrovaný záchranný 

systém  a životní prostředí

2. Spolupráce v oblasti ochrany přírody, péče o 

přírodní zdroje a snižování znečištění

podporované typy aktivit:

a) síťování, koordinace, výměna zkušeností a 

monitoring

b) terénní opatření – zaměřené na progresivní 

způsoby ochrany a obnovy lesa a na zadržování 

vody v krajině



Prioritní osa 2: Cestovní ruch

• cílem je udržitelným způsobem zlepšit využití potenciálu 

cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj příhraničí

• podporované typy aktivit:

a) podpora vzniku nových, resp. rozvoj stávajících 

prvků cestovního ruchu (hmotné památky, muzea a 

expozice, cyklostezky/cyklotrasy, singltreky, pěší trasy, 

vodácké trasy apod.)

b) propojování a vytváření produktů cestovního ruchu 

a jejich propagace

c) doprovodné aktivity související s rozvojem 

cestovního ruch (např. monitoring návštěvnosti, 

jazykové a odborné vzdělávání pracovníků v odvětví 

cestovního ruchu)



Prioritní osa 3: Doprava

• cílem je zvýšení přeshraniční mobility

• podporované typy aktivit:

a) rekonstrukce přeshraničních silničních mostů

b) modernizace přeshraničních železničních tratí

c) modernizace přeshraničních silničních spojení

d) přeshraniční homologace/certifikace železničních 

souprav

e) digitalizace v přeshraniční silniční a železniční 

dopravě (meteohlásky, dopravní telematika)



Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a 

obyvatel

• cílem je prohlubování přeshraničních vazeb mezi 

institucemi a obyvateli česko-polského pohraničí

• podporované 2 specifické cíle:

ii. zvyšování účinnosti veřejné správy – s cílem 

identifikace a odstraňování překážek spolupráce

iii. budování vzájemné důvěry, zejména podporou akcí 

mezi lidmi (vč. aktivit zaměřených na posilování 

důvěry a spolupráce mezi orgány veřejné správy)



Prioritní osa 5: Podnikání

• cílem podpory je posílit konkurenceschopnost MSP 

• podporované typy aktivit:

a) přeshraniční služby pro podnikatele s cílem 

rozšíření jejich aktivit přes hranici (poradenství, 

síťování, asistence při vstupu na trh v druhé zemi 

apod.)

b) přeshraniční služby pro podnikatele s cílem 

zlepšení přístupu k inovačním a 

výzkumným/výzkumně-rozvojovým službám

(přeshraniční zprostředkování výzkumných služeb)



Rozpočet programu

Prioritní osa Podíl v 

%

Alokace 

(mil. EUR)

1. IZS a životní prostředí 14 % 25, 042

2. Cestovní ruch 40 % 71, 548

3. Doprava 22 % 39,351

4. Spolupráce institucí a obyvatel 20 % 35,774

5. Podnikání 4 % 7,155

Celkem 100 % 178,870



Fond malých projektů

• nástroj na podporu projektů omezeného finančního 

rozsahu – výše dotace v aktuálním období 20/30 tis. 

EUR

• bude pokračovat i v novém programu

• bude i nadále spravován euroregiony

• tematické zaměření bude vycházet ze strategií 

euroregionů (v aktuálním programu podporuje people-

to-people projekty, kulturní dědictví, vzdělávání)



Příprava programu výhled

• programový dokument dokončen v červenci 2021

• probíhá posuzování vlivů na životní prostředí a v rámci 

toho proběhnou konzultace s veřejností

• předložení programu EK v závěru roku 2021 nebo 

počátkem 2022

• Schválení programu předpokládáme cca v pol. Roku 

2022

• vyhlášení výzev buď v červnu nebo na podzim 2022


