
PODPOROVANÉ ÚZEMÍ
Na české straně: Královéhradecký, Liberecký, Moravskoslezský, 
Olomoucký a Pardubický kraj. 
Na polské straně: Jeleniogórský a Wałbrzyský podregion a okres 
Strzeliński v  podregionu Wrocławském (Dolnoslezské vojvodství), 
Nyský a Opolský podregion  (Opolské vojvodství), Bielský a Rybnický 
podregion a okres Pszczyński v podregionu Tyském (Slezské vojvod-
ství).
Partneři projektu nemusí mít sídlo v podporovaném území, ale spo-
lečný projekt musí mít dopad na obou stranách hranice a přinášet 
užitek obyvatelům příhraničí.

FINANCOVÁNÍ
Celková částka alokovaná z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
(EFRR) na realizaci Programu činí 226 221 710 €. Tyto prostředky 
musí být na úrovni Programu doplněny o nezbytné spolufinancování 
ve výši 15 % z národních zdrojů České republiky a Polska. 
Spolufinancování z  EFRR je možné do maximální výše 85 % cel-
kových způsobilých výdajů projektu. Čeští partneři mohou rovněž 
požádat o spolufinancování ze státního rozpočtu ve výši max. 5 % 
celkových způsobilých výdajů své části projektu.

Prioritní osa 1 12 215 972 €
Prioritní osa 2 135 733 026 €
Prioritní osa 3 10 179 978 €
Prioritní osa 4 54 519 432 €

Minimální požadovaná výše dotace z EFRR činí za projekt 40 000 eur 
(prioritní osy 1, 3 a 4), resp. 60 000 eur (prioritní osa 2). Projekty pod 
touto hranicí mohou být předkládány v rámci Fondu mikroprojektů. 
V Programu nejsou poskytovány zálohové platby, dotace je proplá-
cena zpětně na základě předložených monitorovacích zpráv, resp. 
žádostí o platbu.

PO 2 Rozvoj potenciálu přírodních a  kulturních zdrojů pro 
podporu zaměstnanosti
Specifický cíl: Zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího 
využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů
Způsobilí příjemci: orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení, orga-
nizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy, nestátní neziskové 
organizace, Evropské seskupení pro územní spolupráci, církve a nábo-
ženské spolky, asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu.
Opatření:
1. Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřující 

k jejich využití pro udržitelný rozvoj společného pohraničí;
2. Podpora využití nehmotného kulturního dědictví;
3. Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívá-

ní kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu;
4. Společná informační, marketingová a propagační opatření v ob-

lasti využití přírodních a kulturních zdrojů;
5. Evaluace, studie, strategie, plány směřující k  využití přírodních 

a kulturních zdrojů.
Pozn. Projekty by měly podporovat hospodářský růst, který zpro-
středkovaně přispěje k růstu zaměstnanosti v území.
U infrastrukturních projektů nesmí být celkové výdaje na jeden pr-
vek infrastruktury vyšší než 5 mil eur. 
 
OP 3 Vzdělání a  kvalifikace
Specifický cíl: Zlepšení úrovně zaměstnanosti absolventů
Způsobilí příjemci: orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení, 
organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy, vzdělávací 
instituce včetně vysokých škol, hospodářské a profesní komory, svazy 
a  sdružení, nestátní neziskové organizace, Evropské seskupení pro 
územní spolupráci.
Opatření: 
1. Příprava a realizace společného vzdělávání;
2. Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu 

práce;
3. Rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského systému.
Pozn. Investiční aktivity musí být bezprostředně spojené se vzdě-
lávacími aktivitami, musí být nezbytné pro dosažení cílů projektu 
a nesmí tvořit majoritní část projektu nebo rozpočtu. 
V rámci této PO nebudou podpořeny kurzy mající charakter celoživot-
ního učení. Aktivity školských institucí směřující k poznání, porozu-
mění, navázání kontaktů mohou být realizovány pouze v rámci PO 4.
V rámci aktivit 1 a 2 nejsou způsobilými příjemci školy primárního 
vzdělávání (v ČR: základní školy, v Polské republice: základní školy 
a gymnázia).

PARTNERSTVÍ 
V  rámci Programu jsou předkládány společné projekty. V projektu 
vystupuje vždy minimálně 1 partner z každé strany hranice. Partneři 
se dohodnou, který z nich bude plnit roli Vedoucího partnera.
Partneři mezi sebou uzavírají Dohodu o spolupráci na projektu, ve 
které jsou definována vzájemná práva a povinnosti. Dohoda je před-
kládána formou přílohy spolu s projektovou žádostí. 

Přeshraniční spolupráce 
Aby mohl být projekt doporučen k financování z Programu, musí spl-
nit min. tři ze čtyř kritérií spolupráce. Vždy musí být splněna kritéria 
společné přípravy a společné realizace, a dále kritérium společného 
personálu či společného financování. 
Kritérium společného financování je splněno za předpokladu, že po-
díl partnerů z druhého státu činí min. 10 % z celkových způsobilých 
výdajů projektu.

Přeshraniční dopad
Společný projekt musí mít dopad na obou stranách hranice a přiná-
šet užitek obyvatelům podporovaného území. Projekt by měl řešit 
společný problém či rozvíjet společný potenciál partnerů (nikoli 
pouze jejich individuální potřeby) a na jeho realizaci by se měli po-
dílet oba partneři.
Výstupy projektu by měly být využívány cílovými skupinami z druhé 
strany hranice, a to i po ukončení fyzické realizace projektu.

Předkládání záměrů a  žádostí 
Záměry/žádosti jsou předkládány na základě výzev. Termíny výzev 
budou vždy zveřejněny na stránkách Programu www.cz-pl.eu.
Žadatel je povinen předložit na Společný sekretariát (JS) nejprve 
projektový záměr (emailem), k  němuž mu JS poskytne stanovisko, 
které má doporučující charakter. 
Projektovou žádost je třeba zpracovat v portálu pro vyplňování a po-
dávání elektronické žádosti a Vedoucí partner ji musí podepsat kva-
lifikovaným elektronickým podpisem.
(Mikroprojekty budou podávány v rámci výzev vyhlášených jednotli-
vými Euroregiony.)  

PRIORITNÍ OSY
PO 1 Společné řízení rizik
Specifický cíl: Zvýšení přeshraniční akceschopnosti při řešení mimo-
řádných událostí a krizových situací
Způsobilí příjemci: orgány veřejné správy, jejich svazky a  sdružení 
organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy, nestátní ne-
ziskové organizace, pokud jsou součástí integrovaného záchranného 
systému nebo systému krizového řízení.
Opatření:
1. Investice do rozvoje společných či propojených systémů prevence, 

monitoringu, reakce a odstraňování následků rizik;
2. Investiční opatření směřující ke zvýšení schopnosti záchranných 

a  bezpečnostních složek efektivně zasahovat po obou stranách 
hranice;

3. Společná odborná příprava pracovníků záchranných/ bezpečnost-
ních složek a složek krizového řízení zaměřená na posílení přes- 
hraniční akceschopnosti.

Pozn. Pořizovaná technika a vybavení musí být využívány pro společ-
né akce, a zejména za účelem řešení mimořádných/krizových situací 
s přeshraničním dopadem.

PO 4 Spolupráce institucí a  komunit
Specifický cíl: Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v pří-
hraničním regionu
Způsobilí příjemci: orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení, 
organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy, hospodářské 
a profesní komory, svazy a sdružení, nestátní neziskové organizace, 
vzdělávací instituce včetně vysokých škol, Evropské seskupení pro 
územní spolupráci, církve a náboženské spolky.
Opatření: 
1. Opatření směřující k posilování integrace na lokální úrovni, spo-

lupráce občanské společnosti a další aktivity přispívající ke kohe-
zi na lokální úrovni; 

2. Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy;
3. Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí, včetně spo-

lupráce NNO a sociálních a hospodářských partnerů.
Pozn. U studií, strategií či plánů musí být reálný předpoklad jejich 
uplatnění v  praxi a  partneři musí čerpat z  již existujících znalostí 
a zkušeností (např. databáze KEEP). 

INFORMACE A  KONTAKTY
Společný sekretariát
Jeremenkova 40b, Olomouc, ČR
tel.: +420 587 337 711 - 20
e-mail: js.olomouc@crr.cz

Regionální subjekty v ČR

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Roman Klíma, tel.: +420 495 817 492, e-mail: rklima@kr-kralovehradecky.cz
Jaromír Pírko, tel.: +420 495 817 317, e-mail: jpirko@kr-kralovehradecky.cz 
www.kr-kralovehradecky.cz

Krajský úřad Libereckého kraje
Eva Hajflerová, tel.: +420 485 226 575, e-mail: eva.hajflerova@kraj-lbc.cz
Magda Podsedníková, tel. +420 485 226 926, magda.podsednikova@kraj-lbc.cz
www. kraj-lbc.cz

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Jana Bartošková, tel.: +420 595 622 327, e-mail: jana.bartoskova@kr-moravskoslezsky.cz
www.kr-moravskoslezsky.cz

Krajský úřad Olomouckého kraje
Marie Šafářová, tel: +420 585 508 669, e-mail: m.safarova@kr-olomoucky.cz
www.kr-olomoucky.cz

Krajský úřad Pardubického kraje
Michala Vavřínová, tel.: +420 466 026 406, e-mail: michala.vavrinova@pardubickykraj.cz
www.pardubickykraj.cz

Regionální subjekty v Polsku

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Regionalny Punkt Kontaktowy w Wałbrzychu
Ilona Kwiecińska, tel. +48 74 66 70 990-1, e-mail: rpk@dolnyslask.pl
www.ewt.dolnyslask.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Regionalny Punkt Kontaktowy
Dorota Parobij, tel.: +48 77 44 04 044 (wew. 108), e-mail: d.parobij@opolskie.pl
Justyna Wójcik, tel.: +48 77 44 04 044 (wew. 109), e-mail: justyna.wojcik@opolskie.pl
www.ewt.opolskie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Rozwoju Regionalnego/Referat EWT
Monika Drożdż , Małgorzata Jasek, tel.: + 48 33 485 32 83 
e-mail: mdrozdz@slaskie.pl; mjasek@slaskie.pl
www.ewt.slaskie.pl
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OBSZAR WSPARCIA PROGRAMU
Po stronie czeskiej: kraj kralowehradecki, liberecki, morawskoślą-
ski, ołomuniecki oraz pardubicki.
Po stronie polskiej: podregiony bielski i rybnicki (województwo 
śląskie), jeleniogórski i wałbrzyski (województwo dolnośląskie), ny-
ski i opolski (województwo opolskie). Do obszaru wsparcia po stronie 
polskiej należy ponadto powiat strzeliński (podregion wrocławski 
w województwie dolnośląskim) i powiat pszczyński (podregion tyski 
w województwie śląskim).
Partnerzy projektu nie muszą mieć siedziby na obszarze wsparcia, 
ale wspólny projekt musi mieć wpływ na obie strony granicy oraz 
przynosić korzyść mieszkańcom pogranicza. 

FINANSOWANIE
Całkowita kwota, która jest dostępna dla Programu z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 226 221 710 EUR. Środ-
ki te muszą być na poziomie Programu uzupełnione o  niezbędne 
współfinansowanie w wysokości 15 % ze źródeł krajowych Republiki 
Czeskiej i Rzeczpospolitej Polskiej. 
Współfinansowanie z  EFRR możliwe jest do maksymalnej wysoko-
ści 85 % całkowitych kwalifikowalnych wydatków projektu. Czescy 
partnerzy mogą również wnioskować o współfinansowanie ze środ-
ków z budżetu państwa w wysokości max. 5 % całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych swojej części projektu.

Oś priorytetowa 1 12 215 972 €
Oś priorytetowa 2 135 733 026 €
Oś priorytetowa 3 10 179 978 €
Oś priorytetowa 4 54 519 432 €

Minimalna wysokość dofinansowania z  EFRR musi być wyższa niż  
40 000 EUR w osi priorytetowej 1, 3 i 4 oraz 60 000 w osi prioryte-
towej 2. Projekty znajdujące się pod tą granicą mogą zostać przedło-
żone w ramach Funduszu Mikroprojektów.  
W  Programie nie ma możliwości otrzymania zaliczki, dotacja jest 
refundowana na podstawie przedłożonych raportów monitorowania 
i wniosków o płatność. 

OP2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na 
rzecz wspierania zatrudnienia 
Cel szczegółowy: Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez więk-
sze wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych
Kwalifikowalni wnioskodawcy: władze publiczne, ich związki i stowa-
rzyszenia, organizacje powołane przez władze publiczne, organizacje 
pozarządowe, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, 
kościoły i  związki wyznaniowe, stowarzyszenia i  związki działające 
w obszarze turystyki.
Przedsięwzięcia:
1. Zachowanie i odnowa atrakcji kulturowych i przyrodniczych, ukie-

runkowane na ich wykorzystanie dla zrównoważonego rozwoju 
wspólnego pogranicza;

2. Wspieranie wykorzystania niematerialnego dziedzictwa kulturowego;
3. Działania w zakresie infrastruktury w celu transgranicznego udo-

stępnienia i  wykorzystania kulturowego i  przyrodniczego dzie-
dzictwa regionu przygranicznego;

4. Wspólne działania informacyjne, marketingowe i  promocyjne 
w dziedzinie wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych;

5. Ewaluacje, opracowania studyjne, strategie, plany zmierzające  do 
wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych.

Uwaga: Projekty miałyby wspierać wzrost gospodarczy, który w zna-
czący sposób przyczyni się do wzrostu zatrudnienia w regionie. 
W  przypadku projektów infrastrukturalnych całkowite wydatki na 
jeden element infrastruktury nie mogą być wyższe niż 5 mln euro. 

OP3 Edukacja i  kwalifikacje 
Cel szczegółowy: Zwiększenie poziomu zatrudniania absolwentów 
Kwalifikowalni wnioskodawcy: władze publiczne, ich związki i stowa-
rzyszenia, organizacje powołane przez władze publiczne, instytucje 
systemu oświaty i szkoły wyższe, izby, stowarzyszania, związki i orga-
nizacje samorządu gospodarczego i zawodowego, organizacje poza-
rządowe, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
Przedsięwzięcia: 
1. Przygotowanie i realizacja wspólnego kształcenia;
2. Współpraca między instytucjami edukacyjnymi a instytucjami na 

rynku pracy;
3. Rozwój kształcenia językowego w ramach systemu oświaty.
Uwaga: Działania inwestycyjne muszą być bezpośrednio związane 
z  działaniami edukacyjnymi, muszą być niezbędne do osiągnięcia 
celów projektu i nie mogą stanowić  większościowej części projektu 
czy budżetu. 
W  ramach tej OP nie będą wspierane kursy o  charakterze  kształ-
cenia ustawicznego. Działania instytucji edukacyjnych zmierzające 
do wzajemnego poznania, porozumienia, nawiązywania kontaktów 
mogą być realizowane wyłącznie w ramach OP 4. 

PARTNERSTWO
W ramach Programu składane są wspólne projekty. W projekcie za-
wsze występuje co najmniej jeden partner z każdej strony granicy. 
Partnerzy ustalą pomiędzy sobą, który z nich będzie pełnił rolę Part-
nera Wiodącego. 
Partnerzy zawierają pomiędzy sobą Porozumienie o  współpracy 
w  ramach projektu, gdzie zawarte są wzajemne prawa i obowiązki. 
Dokument ten w formie załącznika jest składany wraz z wnioskiem 
projektowym.  

Współpraca transgraniczna
Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania z Pro-
gramu musi spełnić minimalnie trzy ze czterech kryteriów współpra-
cy. Zawsze muszą być spełnione kryteria wspólnego przygotowania 
oraz wspólnej realizacji, ponadto kryterium wspólnego personelu 
lub wspólnego finansowania. 
Kryterium wspólnego finansowania jest spełnione pod warunkim, że 
udział partnerów z drugiego kraju wynosi min. 10 % z całkowitych 
wydatków kwalifikowalnych projektu. 

Odziaływanie transgraniczne 
Wspólny projekt musi mieć oddziaływanie po obu stronach granicy 
i przynosić korzyści mieszkańcom obszaru wsparcia. Projekt jest zwy-
kle realizowany przez partnerów po obu stronach granicy i powinien 
rozwiązywać przede wszystkim ich wspólny problem lub rozwijać ich 
wspólny potencjał (a nie tylko ich indywidualne potrzeby).
Efekty projektu powinny być  wykorzystywane przez grupy celowe 
z drugiej strony granicy, a to również po zakończeniu fizycznej reali-
zacji projektu.

Składanie propozycji projektowych i  wniosków  
Propozycje projektowe i wnioski są składane w ramach naborów. Termi-
ny naborów będą zawsze ogłoszone na stronach Programu www.cz-pl.eu 
Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć we Wspólnym Sekretariacie 
(WS) najpierw propozycję projektową (emailem), do której WS wyda 
stanowisko mające charakter zalecenia.  
 Wnioski o dofinansowanie składane są przez PW w generatorze wnio-
sków i uwierzytelniane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
(Mikroprojekty będą składane w ramach naborów ogłaszanych przez 
poszczególne Euroregiony.)  

OSIE PRIORYTETOWE 
OP1 Wspólne zarządzanie ryzykiem
Cel szczegółowy: Podniesienie transgranicznej gotowości do podej-
mowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych 
i kryzysowych 
Kwalifikowalni wnioskodawcy: władze publiczne, ich związki i stowa-
rzyszenia, organizacje powołane przez władze publiczne, organizacje 
pozarządowe, o ile stanowią część zintegrowanego systemu ratowni-
czego lub systemu zarządzania kryzysowego
Przedsięwzięcia:
1. Inwestycje w rozwój wspólnych lub połączonych systemów zapo-

biegania, monitorowania, reagowania i usuwania skutków zagro-
żeń;

2. Działania inwestycyjne mające na celu zwiększenie zdolności 
służb ratowniczych i porządkowych do skutecznego podejmowa-
nia działań po obu stronach granicy;

3. Wspólne specjalistyczne przygotowanie pracowników jednostek 
ratowniczych, porządkowych i jednostek zarządzania kryzysowego 
mające na celu wzmocnienie gotowości do podejmowania działań 
transgranicznych.

Uwaga: Nabywany sprzęt i wyposażenie muszą być wykorzystywane 
podczas wspólnych akcji, zwłaszcza w  celu rozwiązywania wyjątko-
wych, kryzysowych sytuacji mających wpływ transgraniczny. 

W ramach działań 1 i 2 kwalifikowalnymi beneficjentami nie są szko-
ły elementarne (w RCz: szkoły podstawowe, w RP: podstawowe i gim-
nazja).

OP4 Współpraca instytucji i  społeczności   
Cel szczegółowy: Zwiększenie intensywności współpracy instytucji 
i społeczności w regionie przygranicznym
Kwalifikowalni wnioskodawcy: władze publiczne, ich związki i stowa-
rzyszenia, organizacje powołane przez władze publiczne, izby, stowa-
rzyszenia, związki i organizacje reprezentujące interesy przedsiębior-
ców i  pracowników oraz samorządu gospodarczego i  zawodowego, 
organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne, w  tym uczelnie 
wyższe, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, kościoły 
i związki wyznaniowe
Przedsięwzięcia: 
1. Inicjatywy zmierzające do wzmacniania integracji na poziomie 

lokalnym, współpraca społeczeństwa obywatelskiego i inne dzia-
łania przyczyniające się do spójności na poziomie lokalnym;

2. Rozwój współpracy instytucji administracji publicznej; 
3. Tworzenie i  rozwój transgranicznych sieci współpracy, w  tym 

współpracy organizacji pozarządowych oraz partnerów społeczno-
-gospodarczych.

Uwaga: W przypadku opracowań studyjnych, strategii i planów musi 
istnieć realne założenie ich wykorzystania w  praktyce, a  partnerzy 
muszą korzystać z już istniejącej wiedzy i doświadczeń w przedmio-
towym zakresie tematycznym  (np. baza danych KEEP). 

INFORMACJE I  KONTAKTY
Wspólny Sekretariat 
Jeremenkova 40b, Olomouc, ČR
tel.: +420 587 337 711 - 20
e-mail: js.olomouc@crr.cz

Podmioty Regionalne w  RP

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Regionalny Punkt Kontaktowy w Wałbrzychu
Ilona Kwiecińska, tel. +48 74 66 70 990-1, e-mail: rpk@dolnyslask.pl
www.ewt.dolnyslask.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Regionalny Punkt Kontaktowy
Dorota Parobij, tel.: +48 77 44 04 044 (wew. 108), e-mail: d.parobij@opolskie.pl
Justyna Wójcik, tel.: +48 77 44 04 044 (wew. 109), e-mail: justyna.wojcik@opolskie.pl
www.ewt.opolskie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Rozwoju Regionalnego/Referat EWT
Monika Drożdż , Małgorzata Jasek, tel.: + 48 33 485 32 83 
e-mail: mdrozdz@slaskie.pl; mjasek@slaskie.pl
www.ewt.slaskie.pl

Podmioty Regionalne w  RCz

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Roman Klíma, tel.: +420 495 817 492, e-mail: rklima@kr-kralovehradecky.cz
Jaromír Pírko, tel.: +420 495 817 317, e-mail: jpirko@kr-kralovehradecky.cz 
www.kr-kralovehradecky.cz

Krajský úřad Libereckého kraje
Eva Hajflerová, tel.: +420 485 226 575, e-mail: eva.hajflerova@kraj-lbc.cz
Magda Podsedníková, tel. +420 485 226 926, magda.podsednikova@kraj-lbc.cz
www. kraj-lbc.cz

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Jana Bartošková, tel.: +420 595 622 327, e-mail: jana.bartoskova@kr-moravskoslezsky.cz
www.kr-moravskoslezsky.cz

Krajský úřad Olomouckého kraje
Marie Šafářová, tel: +420 585 508 669, e-mail: m.safarova@kr-olomoucky.cz
www.kr-olomoucky.cz

Krajský úřad Pardubického kraje
Michala Vavřínová, tel.: +420 466 026 406, e-mail: michala.vavrinova@pardubickykraj.cz
www.pardubickykraj.cz
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