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 Operační program Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

2014-2020
 Česko německý fond budoucnosti
 IROP
 PRV § 20
 Diskuze

Operační program Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko 2014-2020
 Dotační území
 Na české straně je dotační území tvořeno Karlovarským, Plzeňským a
Jihočeským krajem.
 Na bavorské straně ho tvoří zemské okresy Amberg-Sulzbach, Bayreuth,
Cham, Deggendorf, Freyung-Grafenau, Hof, Kronach, Kulmbach,
Neustadt an der Waldnaab, Passau, Regen, Regensburg, Schwandorf,
Straubing-Bogen, Tirschenreuth a Wunsiedel im Fichtelgebirge a statutární
města Amberg, Bayreuth, Hof, Passau, Regensburg, Straubing a Weiden in
der Oberpfalz

OP ČR - Bavorsko 2014-2020
 Na projektu se musí podílet minimálně 1 bavorský a 1 český partner (na








české straně max. 3 partneři).
Vedoucí partner (jeden z partnerů, volí si ho mezi sebou) nese celkovou
odpovědnost za realizaci projektu
Projekt je tematicky přiřazen ke specifickému cíli příslušné Prioritní osy.
Projekt má pozitivní dopad na bavorské a české příhraničí, řeší společnou
přeshraniční výzvu / problém / potenciál, resp. společné přeshraniční téma.
Dotační sazba činí maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu.
15% musí být z národních zdrojů (veřejných či soukromých)
Vybraní žadatelé (NNO, osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení
zapsané ve školském rejstříku, příspěvkové org. obcí) mohou získat 5% dotaci
ze státního rozpočtu ČR na spolufinancování projektu.

OP ČR - Bavorsko 2014-2020
 Projekt musí splnit minimálně tři ze čtyř kritérií spolupráce:
 Společná příprava (nutno splnit vždy)



společná jednáními k iniciaci, plánování a přípravě projektu
společné vypracování žádosti, vymezení úkolů jednotlivých partnerů

 Společná realizace (nutno splnit vždy)



všichni partneři projektu se aktivně podílí na realizaci projektových aktivit
minimálně 1 partner na české a 1 na německé straně

 Společné financování


rozpočet projektu obsahuje jak na bavorské, tak i na české straně minimálně 10 %
celkových způsobilých nákladů projektu, nebo minimálně 100 000 euro.

 Společný personál


personál min. 1 českého partnera se aktivně podílí alespoň na 1 aktivitě v bavorské části
projektu, nebo naopak

OP ČR - Bavorsko 2014-2020 Dispoziční fond
 V OP je zřízen Dispoziční fond na podporu malých projektů
 Podpora z Dispozičního fondu je poskytována ve zjednodušeném režimu.
 Žádost o podporu z Dispozičních fondů euroregionů lze podat pro projekty s
celkovými výdaji do 25 000 euro (cca 600 000 Kč)
 U těchto projektů není aplikován princip vedoucího partnera
 Podávání žádostí probíhá na základě jednotné dvojjazyčné žádosti. Výdaje na
překladatelské služby související s přípravou žádosti jsou způsobilé.
 Malé projekty podpořené z Dispozičního fondu musí tematicky odpovídat
zaměření Prioritní osy 4 "Udržitelné sítě a institucionální spolupráce".
 Dispoziční fond (fond malých projektů) spravují:
 EUREGIO Bayerischer Wald–Böhmerwald–Unterer Inn / Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy
 EUREGIO EGRENSIS / Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis

OP ČR - Bavorsko 2014-2020 - Prioritní osy
 Prioritní osa 1 Výzkum, technologický rozvoj a inovace



Posílení přeshraničních aktivit v oblasti výzkumu a inovací
Zlepšení integrace malých a středních podniků do výzkumu a inovací

 Prioritní osa 2 Ochrana životního prostředí a účinné využívání
zdrojů



Posilování společné identity udržitelným zachováním a zhodnocením
společného kulturního a přírodního dědictví
Zvyšování a obnova biodiverzity a ekosystémových služeb

 Prioritní osa 3 Investice do dovedností a vzdělávání


Je zaměřena na odbourávání jazykových a systémových bariér ve vzdělávání a
jeho přizpůsobování změněným podmínkám na společném trhu práce.

 Prioritní osa 4 Udržitelné sítě a institucionální spolupráce


Je zaměřena na dosažení vyšší míry integrace, harmonizace a soudržnosti v
česko-bavorském pohraničí.

OP ČR - Bavorsko 2014-2020 Prioritní osa 2
 Prioritní osa 2 Ochrana životního prostředí a účinné využívání

zdrojů

 Posilování společné identity udržitelným zachováním a zhodnocením společného

kulturního a přírodního dědictví




Ochrana a zachování společného kulturního a přírodního dědictví. (např. obnova kulturního a
přírodního dědictví s přeshraničním významem, podpora nehmotného kulturního dědictví,
koncepty pro rozvoj využívání kulturního a přírodního dědictví)
Zvyšování povědomí o kulturním a přírodním dědictví, jeho propagace a zpřístupnění. (např.
turistické zhodnocení, aktivity k zpřístupnění území s ohledem na udržitelnost, ochranu
životního prostředí a ochranu zdrojů, tematické (cyklo)trasy a naučné stezky).

 Zvyšování a obnova biodiverzity a ekosystémových služeb
 Strategické kooperace v oblasti ochrany přírody a krajiny (přeshraniční koncepce rozvoje, péče a
managementu chráněných oblastí a citlivých prostorů, propojení stávajících chráněných oblastí,
koncepce k zamezení půdní eroze v důsledku povodní)
 Opatření v oblasti zelené infrastruktury (zlepšení ekosystémových služeb)
 Projekty v oblasti druhové ochrany a ochrany biotopů

OP ČR - Bavorsko 2014-2020 Prioritní osa 3
 Prioritní osa 3 Investice do dovedností a vzdělávání
 Přeshraniční propojování nabídek vzdělávání. (vývoj společné

vzdělávací strategie, jazykové vzdělávání atd., přeshraniční výuka a
společné odborné kurzy, případně studijní programy na vysokých
školách)
 Intenzifikace spolupráce mezi institucemi z oblasti vzdělávání, trhu
práce a hospodářství. (profesní vzdělávání např. společné duální
vzdělávací programy, výměna zkušeností mezi aktéry z oblasti
vzdělávání a pracovního trhu včetně podniků, které poskytují
vzdělání, vč. vzájemného uznávání formálních kvalifikací)

OP ČR - Bavorsko 2014-2020 Prioritní osa 4
 Prioritní osa 4 Udržitelné sítě a institucionální spolupráce
 Spolupráce mezi občany a institucemi v rámci malých projektů

(dispoziční fond); projekty people-to-people (např. výměna žáků,
specifická tematická spolupráce mezi nestátními neziskovými
organizacemi).
 Spolupráce mezi občany a institucemi - např. kooperace, které mají
předpoklady pro dlouhodobou spolupráci, (neformální) sítě mezi
nestátními, obecně prospěšnými a zájmovými sdruženími za účelem
výměny zkušeností, jakož i spolupráce, jejímž cílem je potlačení
negativních jevů.

Česko-německý fond budoucnosti


Žádosti lze předkládat vždy ke konci čtvrtletí, tj. k 31. březnu, 30.
červnu, 30. září a 31. prosinci, podává se elektronicky

Na projektu se podílí český a německý partner
Žadatelem či partnerem může být i jednotlivá osoba
Projekt by neměl trvat déle než 1 rok (Výjimkou jsou projekty
renovací památek, kde může realizace projektu být až 2 roky. )
 Fond nepodporuje projekty s komerčním zaměřením a nefinancuje
výlučně provozní náklady institucí.
 Příspěvek z Fondu budoucnosti smí představovat maximálně 50%
celkových nákladů na projekt (výjimkou je projekt podávaný
v rámci aktuálního „Tématu roku“ až 70 % celkových nákladů)
 dokumentace průběhu projektu prostřednictvím fotografií, videí,
informací z tisku a jiných informačních zdrojů, aby bylo možné
prezentovat projekt na webových stránkách Fondu budoucnosti.




Česko německý fond budoucnosti podporuje





Mládež a školy
Partnerství obcí a zájmových sdružení
Obnovu památek
Kulturu (výtvarné umění, divadlo, hudbu, tanec, literární akce a dokumentární



Diskusní fóra a odbornou spolupráci (odborné konference, semináře,






filmy)

workshopy, spolupráci univerzit, spolků nebo soukromých iniciativ, vzdělávání
dospělých a tematické výstavy a prezentace)
Publikace (vědecké práce s česko-německým zaměřením, překlady české a
německé beletrie, deníků, memoárů, výstavní katalogy a vybraný učební
materiál)
Stipendia (každoročně 8 jedno - a dvousemestrálních studijních pobytů českých
a německých studentů na univerzitách a vysokých školách v sousední zemi)

Sociální projekty a podpora menšin (setkávání zdravotně a sociálně
znevýhodněných osob, českých a německých seniorů z obou zemí a aktivity
národnostních menšin)

Česko německý fond budoucnosti
 V rámci programu „Mládež a školy“ podporuje:
 školní partnerství

 setkávání žáků všech stupňů škol

 odborná praktika a roční studijní pobyty

 práci s mládeží na obou stranách hranice
 spolupráci mateřských škol

 volnočasové aktivity v oblasti sportu a kultury

 Cílem

 kontakty a přátelství

 nahlédnutí do kultury a všedního života sousední země
 zvládnutí jazyka

 obecně prospěšná činnost na mezinárodní úrovni
 kreativní volnočasové aktivity

Česko německý fond budoucnosti
 V rámci Partnerství obcí a zájmových sdružení podporuje:
 iniciativy k založení partnerství měst a obcí
 sportovní a kulturní akce v rámci partnerství
 kontakty mezi občanskými iniciativami, spolky a skupinami
dobrovolníků
 obecně prospěšná česko-německá shromáždění jakéhokoliv druhu
 Cílem je
 podpora česko-německých vztahů na občanské úrovni
 posílení občanské společnosti
 podpora osobních kontaktů na lokální úrovni
 vnímání česko-německé historie v daném místě

Česko německý fond budoucnosti
 V rámci programu „Obnova památek“ podporuje:
 renovaci sakrálních stavebních památek (kostelů, kaplí, synagog)
 obnovu křížových cest, hřbitovů a pomníků

 Cíl:
 zachování společného kulturního dědictví
 společné angažmá bývalých a současných obyvatel daných obcí
 oživení stavebních památek a jejich celoroční využití
 péče o místa setkávání

Česko německý fond budoucnosti
 V rámci programu „ Diskusní fóra a odborná spolupráce “ podporuje
 odborné konference, semináře, workshopy
 spolupráci univerzit, spolků nebo soukromých iniciativ
 vzdělávání dospělých
 tématické výstavy a prezentace
 Cíl:
 rozvoj a realizace společných občanských zájmů
 výměna a prohlubování odborných znalostí a učebních metod v oblasti
vzdělávání
 reflexe a podpora česko-německých vztahů
 přeshraniční ochrana životního prostředí

Dotační zdroje pro MŠ a ZŠ přes MAS
IROP „Investice do MŠ a ZŠ





MAS Pošumaví – plánuje výzvu pro MŠ 11-12/2019, pro ZŠ na jaře 2020
MAS Ekoregion Úhlava – jaro 2020 (pro MŠ i ZŠ)
Dotace 95%, příjemce 5%
Možno podpořit

stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury, vč. inženýrských sítí
rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti
nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
pořízení vybavení budov a učeben
pořízení kompenzačních pomůcek
zajištění konektivity školy a připojení k internetu (pouze pro ZŠ)
 U MŠ a předškolních zařízení je podpora vázána na potřebu zvýšení nedostatečné kapacity
těchto zařízení v území.
 Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.
 U ZŠ - ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s







digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory)

Dotační zdroje pro MŠ a ZŠ přes MAS
 PRV § 20

MAS Ekoregion Úhlava – jaro 2020, MAS Pošumaví neplánuje
investice do mateřských a základních škol nenavyšujících kapacitu zařízení
Soulad s Místním akčním plánem
U ZŠ - kmenové učebny, sborovny, kabinety nesloužící pro odborné předměty,
školní knihovny, technické místnosti, družiny a jídelny včetně souvisejícího
zázemí a souvisejících úprav budovy školy.
 Podpora max. ve výši 80% výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
 Způsobilé výdaje












rekonstrukce/rozšíření MŠ/ZŠ, včetně zázemí a doprovodného stravovacího a hygienického
zařízení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě mateřské školy
pořízení technologií a dalšího vybavení MŠ/ZŠ, včetně technologií a dalšího vybavení
doprovodného stravovacího zařízení (v případě školních knihoven se dotace nevztahuje na
nákup knih a obdobného vybavení).
doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a
parkovacích stání, výstavba přístupové cesty v areálu školy, oplocení; venkovní mobiliář a
herní prvky v případě základní školy) - tvoří maximálně 30% projektu
nákup nemovitosti

Děkujeme za pozornost
www.ekoregion-uhlava.cz
www.facebook.com/masekoregionuhlava

Pavla Dusíková, tel. 602 728 605
pavla.dusikova@cpkp.cz

Gabriela Šindlerová, tel. 602 639 762
sindlerova@ekoregion-uhlava.cz

Jana Kadlecová, tel. 602 178 371
kadlecova@ekoregion-uhlava.cz

Jitka Babková, tel. 602 179 381
babkova@ekoregion-uhlava.cz

