
  Program Interreg V-A
Česká republika – Polsko 

Program Interreg V-A Česká republika – Polsko 
byl schválen Evropskou komisí dne 23. 6. 2015.

Celkový rozpočet Programu financovaného 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 
226,2 mil. €, které jsou určeny na podporu pře-
shraniční spolupráce na česko-polském pohraničí 
v oblastech společného řízení rizik (PO1), rozvoje 
potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro 
podporu zaměstnanosti (PO2), vzdělání a zvýše-
ní kvalifikace budoucích absolventů (PO3) a také 
spolupráce institucí a komunit (PO4).

Dne 15. 6. 2015 se v Ostravě uskutečnilo pří-
pravné zasedání Monitorovacího výboru Progra-
mu, jehož cílem bylo především schválení avíz 
týkajících se vyhlášení výzvy pro klíčové projekty 
nového Programu, která se týkala zastřešujících 
projektů Fondů mikroprojektů, a dále silničních 
a vlajkových projektů.

Dne 9. 9. 2015 se v Opoli uskutečnilo 1. zaseda-
ní Monitorovacího výboru, na němž jeho členové 
rozhodli o  vyhlášení příjmu projektových záměrů 

a žádostí v rámci prioritních os 2, 3 a 4. Konkrétní 
termíny výzev budou zveřejněny na webových 
stránkách Programu.  

Na přelomu září a října budou probíhat první 
semináře pro žadatele a konzultace projektových 
záměrů, během kterých budou mít potenciální 
žadatele možnost projednat koncepce svých pro-
jektů a seznámit se s podrobnými informacemi 
o Programu. 

  Interreg V-A 
Republika Czeska-Polska

Program Interreg V-A Republika Czeska-
-Polska został zatwierdzony przez Komisję 
Europejską 23.06.2015 roku. Łączny budżet 
(EFRR) Programu Interreg V-A na lata 2014-
2020 to 226,2 mln euro, które będą przezna-
czone na wsparcie współpracy transgranicz-
nej na pograniczu polsko-czeskim w zakresie 
wspólnego zarządzania ryzykiem (PO1), roz-
woju potencjału przyrodniczego i kulturowe-
go na rzecz wspierania zatrudnienia (PO2), 
edukacji i podnoszenia kwalifikacji przyszłych 

absolwentów (PO3) oraz współpracy instytucji 
i społeczności lokalnych (PO4). 

15. 06. 2015 r. w Ostrawie odbyło się wstępne 
posiedzenie Komietetu Monitorującego Progra-
mu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Jego 
celem było, przede wszystkim, zatwierdzenie 
zawiadomień o naborze kluczowych projektów 
nowego Programu, które dotyczyły projektów 
Funduszu Mikroprojektów oraz projektów flago-
wych i drogowych. 

9.09.2015 r. w Opolu odbyło się 1. posiedzenie 
Komitetu Monitorującego, na którym członkowie 
KM zdecydowali między innymi o ogłoszeniu na-
boru na propozycje projektowe i wnioski w osiach 
priorytetowych 2, 3 oraz 4. Konkretne terminy 
naborów zostaną opublikowane na stronie inter-
netowej Programu. 

Na przełomie września i października, odbędą 
się pierwsze seminaria dla wnioskodawców oraz 
konsultacje propozycji projektowych, podczas 
których potencjalni wnioskodawcy będą mieli 
możliwość przedyskutowania swoich koncepcji 
oraz zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi 
Programu.
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  Semináře pro žadatele 
v regionech
V souvislosti se zahájením Programu Inter-
reg V-A Česká republika – Polsko se na konci 
září uskuteční první semináře pro potenciální 
žadatele. Na těchto seminářích budou prezen-
tována  mimo jiné následující témata: vhodní 
příjemci, pravidla způsobilosti výdajů, cíle Pro-
gramu, rozpočet projektu, projektový záměr 
a projektová žádost a její přílohy. 
První seminář pro české i polské ža-
datele se uskuteční dne 23. září 2015 
v Olomouci. Účast na semináři  je bezplatná 
a registrace účastníků byla zahájena 11. září 
prostřednictvím webových stránek Programu 
http://www.cz-pl.eu/formular.html, kde se 
nachází také podrobný program semináře. 
Poté bude v regionech následovat série školení 
a seminářů se stejným tematickým zaměřením. 

Podrobnější informace včetně programu a re-
gistraci účastníků budou umístěny na stránkách 
jednotlivých regionálních subjektů. Níže jsou 
uvedeny termíny a místa konání jednotlivých 
seminářů v regionech (dosud potvrzené).

  Seminaria dla 
wnioskodawców w regionach

W związku z rozpoczęciem się Programu 
Interreg V-A Republika Czeska – Polska, już 
pod koniec września rozpoczną się pierwsze 
seminaria dla potencjalnych wnioskodawców 
dotyczące podstawowych zagadnień nowego 
Programu. Podczas spotkań, omawiane będą 
między innymi następujące tematy: kwalifiko-
walni wnioskodawcy, cele Programu, zasady 
kwalifikowalności wydatków, budżet projektu 
oraz propozycja projektowa i wniosek projekto-
wy wraz z załącznikami. 

Pierwsze seminarium, przeznaczone  
zarówno dla czeskich jak i polskich po-
tencjalnych wnioskodawców,  odbędzie 
się 23 września br. w Ołomuńcu. Udział 
w seminarium jest bezpłatny a rejestracja 
uczestników rozpoczęła się 11 września za 
pośrednictwem naszych stron internetowych 
http://www.cz-pl.eu/formular.html, gdzie 
został umieszczony również szczegółowy pro-
gram seminarium. 

Następnie rozpoczną się seminaria w re-
gionach, które będą miały ten sam zakres 
tematyczny co seminarium w Ołomuńcu. 
Szczegółowe informacje wraz z programami 
i rejestracją uczestników, będą umieszczane 
na stronach poszczególnych podmiotów re-
gionalnych. Poniżej przedstawiamy terminy 
i miejsca kolejnych seminariów w regionach 
(dotychczas potwierdzonych).

Kraj/vojvodství Město Termín*
Olomoucký kraj Olomouc 23.9.2015

Královohradecký kraj Hradec Králové 30.9.2015

Opolské vojvodství Opole 30.9.2015

Dolnoslezské vojvodství Wałbrzych 06.10.2015

Liberecký kraj Liberec 07.10.2015

Pardubický kraj Pardubice 12.10.2015

Slezské vojvodství/moravskoslezský kraj Cieszyn/Těšín 27.10.2015
* změna termínů seminářů vyhrazena

Kraj/województwo Miasto Termin*
Kraj ołomuniecki Olomouc 23.09.2015

Kraj kralovehradecki Hradec Králové 30.09.2015

Województwo opolskie Opole 30.9.2015

Województwo dolnośląskie Wałbrzych 06.10.2015

Kraj liberecki Liberec 07.10.2015

Kraj pardubicki Pardubice 12.10.2015

Województwo śląskie/kraj morawskośląski/ Cieszyn/Těšín 27.10.2015
*terminy seminariów mogą ulec zmianie
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