
Odborný seminář: Dotační možnosti pro obce 
v programovém období 2021+

30. 9. 2021

Kulturní dům Rybniště

Realizováno v rámci projektu DSO TOLŠTEJN: 

Posílení spolupráce a rozvoje obcí Šluknovského výběžku podpořeného MMR, podprogram číslo 117D8210K6611.



Program spolupráce

SASKO – ČESKO

2021–2027

 



Programové území

Programové území zůstává na české straně stejné (Liberecký, Ústecký a Karlovarský kraj). 

Na německé straně zůstávají součástí programového území saské okresy Vogtlandkreis, Zwickau, Erzgebirgskreis, 
Mittelsachsen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen a Görlitz a města Dresden a Chemnitz. 

Durynské okresy Greiz a Saale-Orla-Kreis již nebudou součástí programového území.





➢Rozpočet: 152 364 000 EUR (bez technické pomoci 141 698 520 EUR)

➢ Max. výše dotace: 80 %

➢ Státní rozpočet na CZ straně: 10 %, 5 % (v případě obcí, krajů a jejich PO)

➢ Zachován LP princip

Základní informace o programu



Intervenční logika

➢ 4 prioritní osy podle tzv. politických cílů (definovaných EU)

➢ prioritní osy se dělí na specifické cíle 

➢ v rámci specifických cílů aktivity 

Podporovaná témata

1. Věda, výzkum, inovace a podpora malých a středních podniků

2. Životní prostředí a přizpůsobení se změně klimatu

3. Vzdělávání, kultura a cestovní ruch

4. Spolupráce institucí (včetně FMP)

5. Technická pomoc



Podporovaná témata

Zlepšení zapojení malých a středních podniků do výzkumu a inovací

➢ Spolupráce vědecké sféry a malých a středních podniků za účelem přenosu know-how a technologií 

➢ Digitalizace a vývoje inovativních produktů a postupů

➢ Spolupráce mezi malými a středními podniky za účelem přenosu know-how 

➢ Výzkumná spolupráce, ze které mají přímý prospěch malé a střední podniky na obou stranách hranice

Tvorba a rozvoj síťových aktivit a služeb pro malé a střední podniky

➢ Propojení malých a středních podniků navzájem mezi sebou nebo propojení s výzkumnými institucemi a dalšími partnery

➢ Tvorba a rozvoj znalostních platforem a klastrů

➢ Vypracování řešení pro společné problémy v sektoru malých a středních podniků

➢ Podpora malých a středních podniků při zahájení, resp. dalším rozšiřování jejich aktivit na trhu sousední země 



Prevence, zmírňování a zvládání environmentálních rizik způsobených změnou klimatu

➢ Koncepce a strategie k prevenci přírodních rizik a pro přizpůsobení se změnám klimatu

➢ Zlepšení a prohloubení řízení a spolupráce při přírodních katastrofách (např. povodně, bouře, sucha apod.)

➢ Společná řešení environmentálních opatření v zemědělství a lesnictví 

➢ Aktivity zaměřené na zlepšení přeshraničního řízení vodního režimu

➢ Prevence rizik v oblastech zasažených těžbou nerostných surovin a předcházení geogenním přírodním rizikům

Zintenzivnění spolupráce v oblasti požární ochrany, zdravotnických záchranných služeb a civilní ochrany

➢ Budování a rozvoj přeshraničního řízení zdrojů

➢ Rozvoj společných informačních systémů, poplachových plánů a operační dokumentace

➢ Společná cvičení a jazykové vzdělávání, práce s mládeží/dorostem

➢ Inovativní modelové projekty a pilotní doplnění speciálního vybavení



Zachování a obnovení biologické rozmanitosti, rozvoj zelené infrastruktury a 
potlačování invazních druhů

➢ Společné plánování a přeshraniční management v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, péče o krajinu, 
ochrany půdy a lesů, vč. biotopů a biodiverzity

➢ Přeshraniční ochrana ohrožených domácích druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a jejich 
přírodních stanovišť (NATURA 2000)

➢ Spolupráce při zřizování chráněných území

➢ Opatření na zachování druhové rozmanitosti 



Vzdělávání

➢ Zlepšení mezikulturních kompetencí a jazykové vybavenosti

➢ Výměny zkušeností a stáže pro pedagogické pracovníky

➢ Jazykové a environmentální vzdělávání, zdravotní výchova, digitální kompetence, technické vzdělávání, posilování 
regionální identity 

➢ Vytváření a upevňování partnerství škol

➢ Výměny žáků

➢ Tvorba společných výukových a učebních materiálů

➢ Mimoškolní aktivity a nabídky zájmového vzdělávání pro děti a mládež

➢ Tvorba přeshraničního duálního odborného vzdělávání a přípravy

➢ Výměny odborných pracovníků a odborné praxe

➢ Budování a rozšiřování akademických kooperačních sítí

➢ Tvorba společných akademických nabídek a společných studijních programů



Kultura a cestovní ruch

➢ Společné strategie a komunikační platformy pro výměnu zkušeností a přenos know-how v cestovním ruchu

➢ Výstavba, nebo úpravy (např. ohledně bezbariérového přístupu) nebo údržba turistické infrastruktury

➢ Společná tvorba inovativních forem nabídek mobility

➢ Společná tvorba produktů a společná marketingová opatření

➢ Společné školicí aktivity dalšího vzdělávání aktérů z oblasti CR

➢ Zachování a revitalizace společného kulturního dědictví

➢ Podpora průmyslového kulturního dědictví (hornická kultura, sklářství..)

➢ Konference, akce a pilotní projekty podporující kulturní vzdělávání

➢ Přeshraniční projekty současné umělecké tvorby v oblasti výtvarných umění

➢ Pilotní projekty zaměřené na propojení kulturních institucí a nabídek

➢ Inovativní opatření pro zprostředkování kulturního kulturnímu dědictví



Spolupráce institucí

➢ Analýza a odstraňování přeshraničních administrativních překážek, (např. uznávání odborných 
kvalifikací) 

➢ Posílení spolupráce mezi městy a obcemi, a rozvoj a posílení spolupráce orgánů veřejné 
správy (s cílem vyhovět požadavkům kladeným na otevřenou, a moderní a elektronickou 
veřejnou správu)

➢Zlepšení přeshraniční komunikace včetně jazykového vzdělávání (např. výměny informací a 
zkušeností, pracovní skupiny)

➢ Tvorba společných standardů pro přeshraniční spolupráci (např. databáze, statistické údaje, 
postupy)

➢ Vypracování přeshraničních územních strategií



Setkávací projekty

➢ Setkávací projekty v různých tematických oblastech s cílem vytvářet důvěru a 
zintenzivnit spolupráci na místní a regionální úrovni

➢ Projekty realizované v rámci fondu malých projektů



Související typy činnosti a jejich očekávané přispění k daným specifickým cílům (nejedná se o finální verzi)

S využitím potenciálu programového území v oblasti cestovního ruchu, kulturního dědictví a kultury na podporu hospodářského rozvoje, sociálního začleňování a sociálních inovací má
být i v budoucnosti podporován další rozvoj přeshraničních turistických a rekreačních oblastí. K dosažení tohoto cíle mají přispět tato opatření a aktivity:

Zhodnocení společného regionu cestovního ruchu

S ohledem na pandemii covid-19 a s ní spojená opatření, která se bezprostředně dotýkají cestovního ruchu, je nutné podporovat stabilizaci situace v odvětví a zajistit další rozvoj
cestovního ruchu a souvisejících služeb. Turistické a rekreační oblasti v programovém území mají být dále posíleny prostřednictvím propojení jednotlivých zařízení cestovního ruchu,
společné tvorby koncepcí a konkurenceschopných, inovativních produktů a služeb, společné propagace turistických nabídek, zintenzivnění spolupráce partnerů v odvětví cestovního
ruchu a investic do turistické infrastruktury. V popředí zájmu přitom mají být opatření pro rozvoj šetrného a udržitelného cestovního ruchu, jako je např. venkovský turismus,
cykloturistika, pěší turistika, či zimní turistika (běžecké lyžování…). Je zapotřebí dále rozšířit a zintenzivnit již existující kooperace pro rozvoj turisticko-kulturní infrastruktury. Tvorba
společných přeshraničních strategií, struktur, komunikačních a informačních platforem pro výměnu zkušeností mezi aktéry z oblasti cestovního ruchu, zejména i za účelem řešení
nedostatečné informovanosti a přenosu know-how, má pro posílení společného regionu cestovního ruchu velký význam. V zájmu znovuoživení a posílení odvětví cestovního ruchu
v pohraničí je nutné zvýšit kvalitu a konkurenceschopnost nabídek cestovního ruchu, realizovat je na trhu, ale také modernizovat stávající produkty. Již existující přeshraniční nabídky
cestovního ruchu včetně inovativních řešení v oblasti mobility mají být dále společně strategicky rozvíjeny, a to i se zřetelem na změnu klimatu a její dopady na přírodní a kulturní
krajinu v programovém území.

Kvalitní společné přeshraniční marketingové aktivity, které jsou zaměřené na budoucnost a vyhovují požadavkům digitální éry, jako například webové či mobilní aplikace, aplikace
rozšířené reality a virtuální, interaktivní nabídky, mají přispět k dalšímu zhodnocení programového území jakožto regionu cestovního ruchu a k jeho lepšímu zviditelnění pro veřejnost.
Opatření jazykového vzdělávání a další společné aktivity zvyšování odborné kvalifikace aktérů působících v cestovním ruchu mají přispět k zajištění kvality v oblasti cestovního ruchu.
Prostřednictvím ekonomického a trvale udržitelného zaměření přeshraničního cestovního ruchu mají být zohledněny aspekty ochrany životního prostředí, přírody, zdrojů a biologické
rozmanitosti. Díky zachování a rozvoji potenciálů typických pro region dojde k dalšímu zvýšení atraktivity pohraničí jakožto společného regionu cestovního ruchu.

U prováděných projektů je zapotřebí zohlednit aspekt sociální inkluze v zájmu zvýšení akceptace nabídek cestovního ruchu lidmi s hendikepem i bez hendikepu a jejich aktivní účasti.
Kromě bezbariérovosti mají důležitou úlohu také další témata, jako jsou nabídky pro děti a mládež.

Zachování, údržba a zprostředkování kulturního dědictví

Společné programové území má bohaté kulturní dědictví. Především společné průmyslové dědictví z oblasti hornické kultury patří k význačným atrakcím programového území.
Prostřednictvím projektů zaměřených na zachování, údržbu a revitalizaci společného kulturního dědictví či uměleckých a kulturních objektů a různorodých aktivit v oblasti umění a
kultury má docházet k dalšímu posílení společné kulturní identity. To zahrnuje jak podporu projektů zaměřených na výzkum a dokumentaci kulturního dědictví, tak i rozvoj kulturního
dědictví z hlediska cestovního ruchu. Podporovat se však mají také aktivity zaměřené na zprostředkování kulturního dědictví s cílem vytvořit nadnárodní povědomí o kulturních
hodnotách. Obzvláště významné jsou v této souvislosti společné koncepce zprostředkování a vzdělávání a sociokulturní přístupy. Spolupráce muzeí a kulturních institucí má být dále
posílena. Zvláštní zřetel bude kladen na pilotní a demonstrační projekty zaměřené na udržitelné propojení kulturních institucí a nabídek. Podpora současné umělecké a kulturní tvorby,
která se zabývá tématy souvisejícími s pohraničím, je možná v rámci různých formátů. Kulturní dědictví zahrnuje také řemeslné umění, zvyky a tradice. Prostřednictvím projektů
z oblasti tradiční lidové kultury, jako jsou např. umělecká řemesla či hornické tradice , dochází k dalšímu posílení regionální identity obyvatel a jejich spjatosti se společným pohraničím.



Politický cíl Specifický cíl Opatření

Podíl
na rozpočtu 

programu (%)

RozpočetA B C

Prioritní osa 1 - PC 1 – Inteligentní Evropa
9,00  13 712 760,00  

SZ 1.3 Posílení expanze a konkurenceschopnosti 
malých a středních podniků a vytváření 
pracovních míst mimo jiné prostřednictvím 
investic

M 1.1 Podpora zapojení malých a středních 
podniků do výzkumu a inovací

5,00  7 618 200,00  

M 1.2 Vytváření a rozšiřování kooperačních 
sítí a služeb pro malé a střední podniky

4,00  6 094 560,00  

Prioritní osa 2 - PC 2 - Zelenější Evropa 26,00  39 614 640,00  

SZ 2.4 Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, 
prevence katastrof a odolnosti vůči 
katastrofám se zohledněním 
ekosystémových přístupů

M 2.1 Prevence, zmírňování a řešení dopadů 
environmentálních rizik způsobených změnou 
klimatu

8,00  12 189 120,00  

M 2.2 Zintenzivnění spolupráce v oblasti 
požární ochrany, zdravotnických záchranných 
služeb a civilní ochrany

7,00 10 665 480,00

SZ 2.7 Posílení ochrany a zachování přírody, 
biologické rozmanitosti a zelené 
infrastruktury, včetně městských oblastí a 
snížení všech forem znečištění

M 2.3. Zachování a obnovení biologické 
rozmanitosti, rozvoj zelené infrastruktury a 
potlačování invazních druhů

11,00  16 760 040,00  

Rozdělení prostředků



Rozdělení prostředků

Prioritní osa 3 - PC 4 - Sociálnější Evropa 42,00  63 992 880,00  
SZ 4.2 Zlepšení rovného přístupu k 

inkluzivním a kvalitním službám v 
oblasti vzdělávání, odborné přípravy 
a celoživotního učení pomocí rozvoje 
přístupné infrastruktury, mimo jiné 
posilováním odolnosti pro distanční a 
on-line vzdělávání a odbornou 
přípravu

M 3.1 Předškolní vzdělávání 3,00 4 570 920,00
M 3.2 Nabídky školního a mimoškolního 
vzdělávání

5,00 7 618 200,00

M 3.3 Odborné vzdělávání a příprava a 
následné vzdělávání, zvyšování kvalifikace 
odborných pracovníků

5,00  7 618 200,00  

M 3.4 Spolupráce vysokých škol a profesních 
akademií

5,00  7 618 200,00  

SZ 4.5 Posílení úlohy kultury a cestovního 
ruchu v hospodářském rozvoji, 
sociálním začleňování a sociálních 
inovacích

M 3.5 Zkvalitnění cestovního ruchu ve 
společném regionu

12,00 18 283 680,00

M 3.6 Zachování, ochrana a zpřístupnění 
kulturního dědictví veřejnosti

12,00 18 283 680,00

Politický cíl Specifický cíl Opatření
Podíl

na rozpočtu 
programu (%)

RozpočetA B C



Rozdělení prostředků

Prioritní osa  4 - Lepší správa spolupráce 
(ISO 1) 

16,00  24 378 240,00  

Art. 14 
SZ 4a ii)

Zvýšení efektivnosti veřejné správy 
podporou právní a správní 
spolupráce a spolupráce mezi občany 
a orgány, zejména s cílem vyřešit 
právní a jiné překážky v příhraničních 
regionech

M 4.1 Zlepšení spolupráce mezi úřady, 
soudy, veřejnými a státními institucemi a 
dalšími subjekty

6,00 9 141 840,00

Art. 14
SZ 4a iii)

Posilování vzájemné důvěry, zejména 
podporou setkávání lidí

M 4.2 Projekty zaměřené na setkávání
(v rámci FMP)

10,00 15 236 400,00

Disponibilní rozpočet programu 93,00  141 698 520,00  

TP Technická pomoc 7,00  10 665 480,00  



Harmonogram

➢ Zpracování SEA (červenec – prosinec 2021)

➢ Stanovení implementační struktury a stanovení role partnerů v Programu

➢ Metodika pro výběr projektů (září 2021)

➢Dokumentace (do konce 2021)

➢ Podání programového dokumentu EK (prosinec 2021)



Program Interreg 
Česko – Polsko



Programové území

Programové území zůstává na obou stranách hranice stejné. Nově možnost zapojení i pro subjekty mimo dotační 
území (např. Šluknovský výběžek), pokud je partner z programového území a projekt má přínos pro programové 
území. 

Rozpočet: příspěvek EU bez technické pomoci 167 168 224 EUR + 44 717 505 EUR Vnitrostátní příspěvek (státní

rozpočet).

Max. výše dotace: 80 %

Státní rozpočet na CZ straně: 10 %, 5 % (v případě obcí, krajů a jejich PO)



Programové 
území



Prioritní osa 1: Životní prostředí a integrovaný záchranný 
systém

Zaměřeno na 2 základní oblasti:

1) Spolupráce složek IZS

podporované typy aktivit:

a) systémová opatření pro posílení spolupráce

b) vzdělávání, výměna zkušeností, společná cvičení a stáže

c) modernizace/pořizování specializované techniky nezbytné pro prevenci a odstraňování následků rizik spojených se 
změnami klimatu

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 ruch

b) propojování a vytváření produktů cestovního ruchu a jejich propagace

c) doprovodné aktivity související s rozvojem cestovního ruch



Související typy činností a jejich očekávaný přínos k daným specifickým cílům (nejedná se o finální verzi)

Cílem podpory v oblasti kultury a cestovního ruchu je udržitelným způsobem zlepšit využití potenciálu cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj pohraničí.

Program se zaměřuje na zatraktivnění turistické nabídky propojováním již existujících produktů cestovního ruchu nebo vznikem nových přeshraničních produktů. Opatření cílí na prodloužení
turistické sezony a přivedení návštěvníků i do méně exponovaných lokalit s přihlédnutím k jejich turistické kapacitě. Udržitelný cestovní ruch chrání životní prostředí s cílem dosažení
přiměřeného, nepřetržitého a udržitelného ekonomického rozvoje s ohledem na současné i budoucí generace. Prvky garantující udržitelný rozvoj jsou: rozvoj cestovního ruchu ku prospěchu
turistů i obyvatel, respekt k přírodnímu a kulturnímu prostředí a zajištění sociálně-ekonomického rozvoje a konkurenceschopnosti destinací a podniků.

S ohledem na pandemii covid-19 a s ní spojená opatření, bezprostředně se dotýkající cestovního ruchu, je vhodné podporovat stabilizaci situace v odvětví a zajistit další rozvoj cestovního ruchu
a souvisejících služeb.

S ohledem na definovaný cíl program podporuje následující typy aktivit:

Podpora vzniku nových, resp. rozvoj stávajících prvků cestovního ruchu

Podporovány jsou takové prvky cestovního ruchu, jejichž cílem je rozšířit, příp. propojit stávající nabídku turistických produktů v daném regionu. Financovány mohou být následující aktivity:

– oprava, revitalizace a/nebo zpřístupnění hmotných památek;
– podpora rozvoje muzeí a expozic;
– rozvoj sítě cyklostezek/cyklotras/singltreků vycházející z existujících přeshraničních koncepcí;
– rozvoj sítě vodáckých tras, pěších tras, hipostezek, apod.;
– veřejná turistická infrastruktura.

Cílem těchto opatření je podpořit projekty a investice, které doplní nabídku cestovního ruchu v dané přeshraniční lokalitě tak, že bude tvořit jednotný a komplexní produkt cestovního ruchu.

Neoddělitelnou součástí navrhovaných opatření je také podpora nehmotného kulturního dědictví. To je významným prvkem cestovního ruchu přivádějícím do území další návštěvníky, a to i
mimo hlavní turistickou sezonu. Jedná se zejména o podporu společných tradic, podporu místního folkloru a regionálních kulinářských tradic a podporu a rozvoj tradičních řemesel. Žádoucím
efektem podpory nehmotného dědictví je navíc odstraňování bariér v přeshraniční spolupráci, což v konečném důsledku vede k zatraktivnění území pro návštěvníky z jedné i z druhé strany
hranice. Lepší znalost kultury sousední země zvyšuje otevřenost vůči rozmanitosti a ochotu navštěvovat a poznávat nové regiony a tím posílit integraci obyvatel pohraničí. Přispívá také k
prodloužení turistické sezony a vyššímu přílivu finančních prostředků do území.

Propojování a vytváření produktů cestovního ruchu a jejich propagace

Podporovány jsou aktivity týkající se navrhování a realizace společných koncepčních řešení pro rozvoj, propagaci a využívání kulturního a přírodního dědictví. Dále mohou být financovány
aktivity zaměřené na propojování a rozvoj stávajících produktů cestovního ruchu (např. vznik společné značky), případně spojené se vznikem nových přeshraničních produktů. Podporou těchto
aktivit program plánuje upevnit povědomí potenciálních návštěvníků o česko-polském pohraničí jako společném turistickém regionu, který je propojen nejen obdobným charakterem území, ale
také společnou historií. To přináší potenciál, který umožní další rozvoj cestovního ruchu v pohraničí, pomůže přilákat větší počet návštěvníků a prodloužit délku jejich pobytu.

Podpora doprovodných aktivit souvisejících s rozvojem cestovního ruchu

Podporovány jsou aktivity související s monitoringem návštěvnosti, který představuje důležitý zdroj informací pro další rozhodování ohledně rozvoje cestovního ruchu v jednotlivých částech
programového území. Důležité zde jsou aktivity související se snahou zmírnit negativní dopady cestovního ruchu nejen pro chráněná území, ale také pro místní obyvatele, žijící v turisticky
exponovaných lokalitách.

Pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu je také důležité podporovat jazykové a odborné vzdělávání či výměnné stáže pracovníků v celém širokém odvětví cestovního ruchu. Tato opatření
pomohou zlepšit kvalitu poskytovaných služeb v jazyce turistů z partnerského státu a tím zvýšit turistickou atraktivitu česko-polského území jako významného turistického regionu. Mimo to
pomohou zvýšit přístup k informacím pro turisty, což umožní jejich rovnoměrnější rozložení v místě a čase, a zajistit další rozvoj udržitelného cestovního ruchu a souvisejících služeb.



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



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)









Harmonogram

• Probíhá finalizace programového dokumentu

• Pracovní skupina projednala finální návrh v července 2021

• Následně zahájení veřejných konzultací v rámci SEA a konzultací na polské straně

• Předložení programu EK v závěru roku 2021



Zjednodušené metody vykazování
mzdové výdaje



1) Jednotkové náklady

2) Paušální sazba

Vykazování reálných výdajů již tedy nebude v období 2021+
možné.

Výběr způsobu vykazování bude stanoven dle typu projektu,
příjemce si tedy metodu nevolí sám.

V případě mzdových nákladů bude možné využívat pouze 2 možné 
způsoby vykazování, které se vzájemně vylučují:



- Použijí se, pokud jsou mzdové náklady nad hranicí 20% nebo
pokud paušální sazbu nelze stanovit

- Nutnost vydefinovat typové pracovní pozice včetně stanovené
výše odměny na pozici – dle pracovní náplně v rámci projektu, nikoli na základě
vzdělání či funkce v organizaci

- Jednotkový náklad bude stanoven jako hodinová sazba nebo jako
měsíční mzda (plný/částečný úvazek)

- Analýza se nyní zpracovává v programech AT-CZ a AT-BY

Jednotkové náklady



Úroveň projektové žádosti – žadatel mzdový výdaj stanoví jako:

- posuzován bude pouze předpokládaný objem práce v rámci projektu, příp. správný výběr
pozice z katalogu, nikoli již cena za práci

Úroveň kontroly výdajů:

- ověřován je správný výpočet celkové částky a soulad s katalogem pozic a
rozhodnutím/smlouvou

- je-li použita hodinová sazba, předkládá příjemce také timesheet

- velké zjednodušení oproti 14-20 - nebude nutné dokladovat np. mzdové listy, výpočet odvodů
na sociální a zdravotní pojištění, výpisy z účtu potvrzující úhradu atd.

Vykazování jednotkových nákladů

Celková výše nákladů 
dané pozice

=
předpokládaný objem práce 

v rámci projektu na dané pozici
x

jednotková cena pro 
danou pozici 



- Jde o procento z ostatních přímých nákladů projektu stanovené

v závislosti na typu projektu (dle typu aktivit) na základě dat z analýzy

projektů 14-20.

- Bude-li pro daný typ projektu stanovena paušální sazba, půjde o jediný

možný způsob vykazování.

- Personální náklady budou odvozeny na základě stanovené paušální

sazby a při splnění cílů projektu budou v souladu s touto paušální

sazbou proplaceny – žádné dokladování.

Paušální sazba



Typ projektu 2014-20 Metoda ZMV

Projekty IZS - investiční paušální sazba ve výši 1,6% 

Projekty IZS - neinvestiční Jednotkové náklady

Cyklostezky paušální sazba ve výši 1,9%

Silnice nezpůsobilé mzdové náklady

Investiční projekty cestovního ruchu paušální sazba ve výši 3%

Propagace cest. ruchu jednotkové náklady

Vzdělávání jednotkové náklady

Invest. projekty P2P a spolupr. institucí -

Neivestiční projekty P2P jednotkové náklady

Neinvest. projekty spolupr. institucí jednotkové náklady

ZMV u mzdových výdajů v období 2021+



Fond malých projektů 2021 – 2027 (zatím stále v jednání)

Správce

• Euroregion x ESUS

Zaměření

• Česko + Polsko

• Budování vzájemné důvěry prostřednictvím akcí mezi lidmi (P-T-P)

• Cestovní ruch a kultura (investice i neinvestice)

• Česko + Sasko

• Budování vzájemné důvěry prostřednictvím akcí mezi lidmi (P-T-P)

• ? Cestovní ruch a kultura (?zřejmě pouze neinvestice)



Zjednodušení

Akce s počitatelnými účastníky = jednotkové náklady (osobodny)

• Počet osob x počet dní = počet osobodní

• Počet osobodní x jednotková částka = částka pro projekt

Ostatní akce (akce s nepočitatelnými účastníky) = návrh rozpočtu (draft budget)

• Předložení rozpočtu (kontrola oprávněnosti výdajů, katalog cen) = částka pro projekt

• Rozdělení na klíčové aktivity

Česko-Polsko: v příštím období mimo MS2014+

Česko-Polsko: pilotní výzva na zjednodušené výdaje (pouze osobodní = projekty s počitatelnými 
účastníky) již na podzim 2021 (zatím ještě v MS2014+)



Aktuální výzvy

Euroregion Nisa

Česko-Polsko

Prioritní osa 2 (cestovní ruch) po aktuální výzvě budou již prostředky navázány

Prioritní osa 4 ve 4Q2021 vyhlášení pilotní výzvy na zjednodušené výdaje. 

Česko-Sasko

Aktuální výzva do 14.10.2021. 

Euroregion Labe
Česko-Sasko

Aktuální výzva do 8.10.2021.

Bude vyhlášena ještě jedna výzva zřejmě na přelomu roku 2021/2022.



Děkuji za pozornost


