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EÚS Rakousko-Česká republika: Účastnící se regiony 

Program EÚS Rakousko - Česká republika 2007–2013 se 
představuje  

Podpora úspěšných dlouhodobě udržitelných projektů spolupráce v česko-
rakouském příhraničním regionu 

Evropská územní spolupráce (EÚS) … Evropská 
územní spolupráce (dříve Interreg) je samostatný Cíl 

regionální politiky EU pro posílení územní 

soudržnosti v rámci Evropské unie1. Z prostředků 

Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) 

podporuje EU v rámci Cíle EÚS vedle nadnárodní a 

meziregionální spolupráce také přeshraniční 
spolupráci. Díky ní mají být vyčerpány nevyužité 

potenciály v příhraničních regionech sousedních 

zemí a urychlen socio-ekonomický rozvoj na území 

překračující národně-státní hranice. Finančně jsou 

podporovány projekty, které mají jasný přeshraniční 

dopad a přispívají k dlouhodobě udržitelné 

spolupráci projektových partnerství. 

… Rakousko – Česká republika Programu EÚS 

Rakousko-Česká republika 2007-2013 se účastní 

regiony jižní Čechy, Vysočina a jižní Morava a dále 

části rakouských spolkových zemí Dolní Rakousko a 

Horní Rakousko a město Vídeň. 

Od roku 2008 mohou „vedoucí partneři“, nesoucí 

hlavní zodpovědnost za projekt a pocházející 

z českého nebo rakouského programového území, 

podávat projekty, jejichž témata nebo aktivity 

spadají kupříkladu do oblastí cestovního ruchu, trhu 

práce, vzdělání a kvalifikace, dopravy a regionální 

dostupnosti nebo životního prostředí a prevence 

rizik.  

Oprávněnými subjekty jsou všechny veřejné 

instituce nebo instituce jim rovnocenné, v každém 

případě ale ne organizace založené za účelem zisku.  

Ke kofinancování těchto projektů je k dispozici do 

roku 2015 celkem 107,44 mil. EUR z prostředků 

                                                
1 Tzv. územní „koheze“ je vedle hospodářské a sociální 
soudržnosti zakotvena jako třetí cíl v Lisabonské smlouvě. 
 

Evropského fondu pro regionální rozvoj. Z dotace 

EU je financováno maximálně 85% způsobilých 

nákladů projektu, zbytek musí být hrazen 

z národních či krajských prostředků, příp. z vlastních 

zdrojů projektového partnera. 
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Průběh programu a stav čerpání - září 2013 

Doposud bylo schváleno v rámci Programu EÚS 

Rakousko-Česká republika 189 projektů (stav: září 

2013). Tím je pro společné projekty v rakousko-

českém příhraničním území vázáno z dotačních 

prostředků EU přes 103,7 mil. EUR. Nejvíce projektů 

(33) stejně jako nejvíce prostředků z ERDF (20,88 

mil. EUR) bylo schváleno v oblasti podpory 1.2 

Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času. 

Druhou nejvyužívanější oblastí podpory, kam 

směřovalo 19,08 mil. EUR, je 2.1 Doprava a 
regionální dostupnost. 

 

Úspěšné projekty  

Projekty podpořené z Programu EÚS mají neustálý 

ohlas v médiích, jako například v roce 2009 

Dolnorakouská zemská výstava "Rakousko – Česko. 

Rozděleni - odloučeni - spojeni", realizovaná 

společně s krajem Vysočina, nebo projekty, jež 

přispívají v nejrůznějších oblastech (zdraví, nasazení 

při katastrofách, turismus, školy a školky…) 

k odbourání jazykových bariér a plní tak důležitou 

funkci v příhraničním území.  

 

Program EÚS hraje navíc rozhodující roli coby 

nástroj pro podporu společných turistických projektů 

v příhraničních regionech a klade stále větší důraz 

na snižování energetické náročnosti a univerzitní 

spolupráci v rámci celého programového území. 

Takto například vyvinula Jihočeská univerzita 

v Českých Budějovicích společně s Univerzitou 

Johannese Keplera v Linci společné kurikulum pro 

bakalářské a magisterské studium „Biologické 

chemie“ – přednášky a semináře se konají na obou 

univerzitách a absolventi tohoto studijního zaměření 

získají akademický titul také na obou univerzitách.  

 

Jelikož ani přírodní katastrofy se nezastaví před 

státními hranicemi, pracují příslušné jihomoravské 

instituce Povodí Moravy a Český 

hydrometeorologický ústav Brno společně se Zemí 

Dolní Rakousko v rámci projektu „Předpovědní 

povodňový systém Morava - Dyje“ na snížení 

nebezpečí a škod způsobených povodněmi a také na 

sadě opatření pro vytvoření dlouhodobých 

předpovědí a systému varování obyvatelstva.  

Projekty na ose Vídeň – Brno jsou zase činné 

zejména v oblasti kultury a vzdělávání, jako 

například „Spuren – Museums- und Architekturroute 

AT-CZ“ – projekt spolupráce mezi vídeňským 

Muzeem užitého umění (MAK) a Moravskou galerií 

v Brně nebo již ukončený školský projekt „Edtwin“. 

Ten sázel pod záštitou Vídeňské městské školské 

rady na přeshraniční spolupráci škol ve Vídni a na 

jižní Moravě, podporoval tak jazykové kurzy pro 

žáky i učitele, vývoj materiálů pro výuku jazyka 

sousední země, společné vzdělávání učitelů, stejně 

jako i podnikové stáže pro žáky/studenty v 

sousedním regionu. Primárním cílem projektu bylo 

připravit žáky/studenty i učitele na práci a život ve 

společném regionu Centrope. 

 

Pravidelně aktualizované podrobnější popisy 

úspěšných projektů ve všech oblastech podpory se 

pro zájemce z řad veřejnosti nacházejí na 

internetových stránkách programu www.at-cz.eu. 
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Základní údaje o programu  

Finanční prostředky z EU: 107, 44 mil. EUR z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj 
(ERDF) 

Priority programu a oblasti 
podpory (OP): 

Priorita 1 – Socio-ekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer 
know-how 
OP 1.1 Infrastruktura a služby spojené s podnikáním a inovacemi 
OP 1.2 Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času 
OP 1.3 Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace 
OP 1.4 Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace 
Priorita 2 – Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj 
OP 2.1 Doprava a regionální dostupnost 
OP 2.2 Životní prostředí a prevence rizik 
OP 2.3 Udržitelné sítě a struktury institucionální spolupráce 

Minimální náklady 
projektu: 20.001 EUR, jinak podání projektu do „Fondu malých projektů“ 

Fond malých projektů: Podpora malých projektů do 20.000 EUR 

Zapojené regiony: Jižní Čechy, jižní Morava a Vysočina/Weinviertel, Waldviertel, 
Mühlviertel, Wiener Umland Nord a Vídeň. V příhraničních regionech 
Linz-Wels, Innviertel a Steyr-Kirchdorf v Horním Rakousku a také v St. 
Pöltenu a Mostviertel-Eisenwurzen v Dolním Rakousku je možné čerpat 
dotační prostředky do výše max. 20% celkových prostředků programu 
(tzv. „sousedící regiony“). 

 

Důležité odkazy  

 Internetové stránky programu: www.at-cz.eu 
 Programy strukturálních fondů EU v České republice: http://www.strukturalni-fondy.cz/ 
 Generální ředitelství pro regionální rozvoj: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_de.htm 
    nebo http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm 

 

Kontakt  

Řídicí orgán/ Verwaltungsbehörde EÚS Rakousko – Česká republika 2007-2013 
Úřad dolnorakouské zemské vlády, Odbor územního plánování a regionální politiky 
Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten, Austria  
 
Bernhard Köhle (vedoucí) tel.: +43 (0)2742-9005-1535;  e-mail: Bernhard.Koehle@noel.gv.at 
Lucie Bruckner tel.: +43 (0)2742 9005 14909;  e-mail: Lucie.Bruckner@noel.gv.at  

 


