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Obsah prezentace:

1. Průběh vyjednávání rozpočtu a nařízení

2. Tematické zaměření a hlavní změny

3. Příprava programu Rakousko - ČR



Průběh vyjednávání 
rozpočtu a nařízení



Rozpočet EU a legislativa EU

Květen 2018 EK zveřejňuje:
� návrh rozpočtu na léta 2021 – 2027

(pro Interreg pokles prostředků na 8,43 mld. 
EUR, tzn. o cca 6 %)

� návrhy nařízení pro kohezní politiku:

� Obecné nařízení

� Nařízení o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj

� Nařízení Interreg



Průběh vyjednávání

• větší pokrok dosažen v oblasti nařízení

• projednávání v Radě a Evropském 
parlamentu ukončeno v pol. roku 2019

• podzim 2019 - zahájena vyjednávání mezi 
Radou, Evropským parlamentem a EK

• v oblasti rozpočtu pomalý postup – není 
zatím ukončeno jednání v Radě

• rozpočet bude brzdit přijetí nařízení –
předpoklad dohody nejdříve 2. pol. 2020



Tematické zaměření 
a

hlavní změny



Cíle kohezní politiky

Nově jen 5 cílů politiky:

1. Inteligentnější Evropa

2. Zelenější, nízkouhlíková Evropa

3. Propojenější Evropa

4. Sociálnější Evropa

5. Evropa bližší občanům – cestovní 
ruch implementován pomoci 
integrovaných územních nástrojů



Cíle Interreg

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

� budování vzájemné důvěry, zejména 
prostřednictvím people-to-people aktivit



Tematická koncentrace

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

• dalších (max./min.) ?? % alokace 
programu na specifický cíl Lepší správa 
Interreg



Některé další změny

• nižší míra spolufinancování z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj – návrh 70 %

• zavádění dalších zjednodušených metod 
vykazování (např. paušál na cestovní výdaje)

• povinná kvantifikace indikátorů výsledku i na 
úrovni projektu

• ukotvení Fondu malých projektů v nařízení



Příprava programu 
ČR-Polsko



Průběh přípravy a aktuální stav

• srpen/záři 2019 podpis dohody mezi 
programovými partnery plus Slovensko

• 2. pol. 2019 zpracování socioekonomické 
analýzy

• záři 2019 zahájena příprava 
zjednodušených metod vykazování výdajů

• Konec 2019/ 1. čtvrtletí 2020 – tematické 
fokusní skupiny ke všem cílům politiky



Pracovní skupina Task Force pro přípravu nového 
programu – 24.-25.3. – tematické zaměření

Zjednodušování vykazování

Větší důraz na přeshraniční dopad, menší 
administrativní požadavky – návrhy

Souběžně jednání o novým MS

Souběžně zpracování EIA

Průběh přípravy a aktuální stav



Děkuji za pozornost!

Maciej Molak
vedoucí JS 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Společný sekretariát Programu Interreg V-A CZ-PL


