Společná strategie – projektové aktivity
Jihomoravského kraje
a Trnavského samosprávného kraje
2014+ SPA JMK a TTSK 2014+

TRNAVSKÝ
SAMOSPRÁVNY
KRAJ

Program INTERREG V-A
Slovenská republika – Česká republika
(INTERREG V-A SK-CZ) 2014–2020
Program INTERREG V-A SK-CZ 2014-2020 navazuje na Operační program Přeshraniční
spolupráce SR-ČR 2007–2013. Oprávněným územím, ve kterém bude možné realizovat
aktivity, je oblast pohraničí na úrovni NUTS III ležících na území České a Slovenské republiky. V České republice se jedná o území Jihomoravského, Moravskoslezského a Zlínského
kraje, ve Slovenské republice o území Trnavského, Trenčínského a Žilinského kraje.

Vymezené dotační území v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ
Strategickým záměrem programu je přispět ke zvýšení atraktivnosti přeshraničního regionu pro obyvatele
a návštěvníka prostřednictvím inteligentního využívání
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Hlavní cíl programu reaguje
dotační území
na klíčovou výzvu pro území
– vytvořit přitažlivý region pro obyvatele, podnikání, investory a zároveň i turisty
a návštěvníky. Úlohou programu bude v rámci předmětných tematických oblastí
podporovat speciﬁcké aktivity přeshraniční spolupráce, které mají potenciál přispět
ke zvýšení atraktivnosti programového území.
Stejně jako v programovém období 2007–2013 bude nadále uplatňován princip vedoucího partnera, který ponese zodpovědnost za realizaci projektu. Každý vedoucí
partner musí mít minimálně jednoho přeshraničního partnera. Při výběru projektů bude
kladen důraz na pozitivní přeshraniční dopad, kdy přínos z realizace projektu musí mít
prokazatelně obě strany hranice.

Nově nařízení stanovují podmínku splnění minimálně tří kritérií spolupráce ze čtyř
deﬁnovaných, na rozdíl od minulého programového období 2007–2013, kdy stačilo,
aby projekt splnil kritéria dvě:
•
•
•
•

společná příprava projektu
společná realizace projektu
společný personál
společné ﬁnancování.

Plánovaný rozpočet programu představuje 90 mil. EUR z prostředků Evropského fondu
pro regionální rozvoje (ERDF). Výše dotace bude max. 85 % z celkových oprávněných
výdajů projektu.
O ﬁnanční příspěvek budou moci žádat veřejnoprávní, neziskové organizace nebo
podnikatelské subjekty. Pro každou prioritní osu bude upřesněný seznam oprávněných
žadatelů.

Priority a opatření programu INTERREG V-A
Slovenská republika – Česká republika
Cílem programu bude prostřednictvím společných přeshraničních projektů řešit společné výzvy příhraničních regionů se zaměřením na následující oblasti:
Prioritní osa

1.

Využívání
inovačního
potenciálu

2.

Kvalitní
životní
prostředí

3.

Rozvoj
místních
iniciativ

Investiční priorita
1. Investice do vzdělání, školení a odborné přípravy, jako
i dovedností a celoživotního vzdělávání prostřednictvím
přípravy a realizace společných vzdělávacích, odborných
vzdělávacích a školících programů
2. Podpora investování podniků do výzkumu a inovací a vytváření
propojení a synergií mezi podniky, centry výzkumu a vývoje
a vysokoškolským vzdělávacím prostředím …
3. Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního
dědictví
4. Ochrana a obnova biologické diverzity a půdy a podpory
ekosystémových služeb včetně sítě NATURA 2000 a zelených
infrastruktur
5. Posílení institucionálních kapacit veřejných orgánů
a zainteresovaných stran a efektivity veřejné správy
prostřednictvím podpory právní a administrativní spolupráce
mezi občany a institucemi
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Projekt „Společná strategie – projektové aktivity
Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávného kraje
2014+“ (SPA JMK a TTSK 2014+)
Jihomoravský kraj (JMK) a Trnavský samosprávný kraj (TTSK) spolupracují neformálně od roku
2004, oﬁciálně na základě uzavřené dohody o spolupráci mezi oběma kraji v roce 2006, která
zahrnuje tyto oblasti spolupráce – regionální rozvoj, výchovu a vzdělávání, cestovní ruch,
ochranu životního prostředí, sport a kulturu, sociální péči, rozvoj vědy a inovací, informační
technologie, malé a střední podnikání, přeshraniční spolupráci, rozvoj venkova a krizové
řízení. V programovém období 2007–2013 oba kraje jako partneři realizovaly několik společných projektů, které významnou měrou prohloubily osobní pracovní kontakty.
Vícestrannou spolupráci pomohl rozvinout projekt RESPOS (REgionální SPOlupráce a Síťování), který byl základem k rozpracování konkrétní společné strategie projektových
aktivit na programové období 2014–2020.

Základní informace o projektu
Projekt „Společná strategie – projektové aktivity Jihomoravského kraje a Trnavského
samosprávného kraje 2014+“ je realizován v rámci Operačního programu Přeshraniční
spolupráce Slovenská republika – Česká Republika 2007–2013.
Vedoucí partner: Jihomoravský kraj
Hlavní přeshraniční partner: Trnavský samosprávný kraj
Termín realizace: 01. 09. 2012 – 31. 03. 2015 (31 měsíců)
Celkový rozpočet projektu: 188 056,00 €
Finanční podpora z ERDF: 159 847,60 €
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Cíl projektu
Cílem projektu bylo podpořit společný proces přípravy projektů v JMK a TTSK v tvorbě
databáze projektových záměrů a rozšiřování znalostí ﬁnancování projektů z programů
strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím informací získaných na základě
spolupráce a vzniku nových vazeb mezi regionálními partnerskými subjekty pro programovací období 2014–2020.

Cílové skupiny projektu
Mezi cílové skupiny projektu patří právnické a fyzické osoby, místní a krajské samosprávy, neziskové organizace, odborné komory, svazy, asociace, sdružení právnických
osob, malí a střední podnikatelé.

Aktivity projektu
Analýza současné a možnosti budoucí projektové spolupráce
Hlavním cílem zpracování analýzy bylo vyhodnocení kvality dosavadních spolupracujících přeshraničních projektových partnerů z JMK a TTSK, vytvořených sítí
přeshraniční spolupráce JMK a TTSK participujících na realizaci a přípravě projektů
dle tematických oblastí a zpracování analýzy a identifikace potenciálu území pro
budoucí přeshraniční spolupráci, která dosud nebyla identifikována a realizována.
Výstupem dokumentu bylo porovnání výsledků průzkumu provedeného na území
JMK a TTSK, a definování struktury spolupráce a organizace k realizaci strategií,
cílů a klíčových projektů, a doporučení pro zpracování „Společné strategie projektových aktivit v JMK a TTSK 2014–2020“.
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Rozšiřování spolupráce – podpora projektových aktivit
a pořádání seminářů pro potenciální žadatele
V průběhu projektu se v rámci rozšiřování přeshraniční spolupráce v Jihomoravském
i Trnavském samosprávném kraji uskutečnily semináře pro potenciální žadatele (municipality, VŠ, NNO, podnikatelé, apod.) a pracovní setkání zaměřená na podporu projektových aktivit, kde byly poskytovány aktuální informace a formulování strategických
priorit přeshraniční spolupráce pro období 2014-2020 na základě vyhodnocení všech
získaných informací, podnětů, připomínek, dat a projektové kapacity území.
Vedení informačních webových stránek
V průběhu realizace projektu byly zpracovány webové stránky u obou projektových partnerů:
http://spa2014.kr-jihomoravsky.cz a www.spa2014.trnava-vuc.cz, kde jsou průběžně zveřejňovány výstupy projektu, aktuální informace o připravovaných záměrech a aktivitách v území, programu SR-ČR a souvisejících dokumentech k programovacímu období 2014–2020.
Vytvoření interaktivní databáze projektových záměrů a partnerů
V rámci webových stránek byla vytvořena veřejně přístupná interaktivní databáze
projektových záměrů a partnerů z JMK a TTSK, jejímž cílem je pomoci potenciálním
partnerům z obou krajů ke spolupráci při přípravě projektů a hledání relevantních
partnerů, jejich průběžného vyhodnocování pro navazování spolupráce a nových vazeb
mezi regionálními a místními subjekty na obou stranách hranice. Součástí je vytvoření
manuálu pro využití databáze.
Společné strategie
„Společná strategie projektových aktivit v JMK a TTSK 2014–2020“ byla zpracována
na základě výstupů „Analýzy současné a možnosti budoucí projektové spolupráce“.
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Cílem bylo v návaznosti na aktuální strukturu nového programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2014–2020 rozpracovat dle schválených prioritních os a investičních priorit projektové záměry identiﬁkované v rámci projektu „SPA JMK a TTSK 2014+“ v JMK
a TTSK, včetně ﬁnančního plánu do roku 2020, a tím umožnit včasné zahájení realizace
vybraných projektů a efektivní čerpání prostředků z fondů EU. Společná strategie byla
zpracována na základě výstupů analytických podkladů v souladu s koncepčními dokumenty obou krajů a platnými evropskými dokumenty vytvářející rámec kohezní politiky
EU na období 2014–2020. Zpracování dokumentu se uskutečnilo ve spolupráci s širokou
veřejností z území obou krajů.
Projekt sám o sobě významnou měrou přispěl k navázání a prohloubení osobních
pracovních kontaktů, ke vzniku nových projektů a partnerství, rozvinul vícestrannou
spolupráci a současně ukázal na její slabé a silné stránky. Při formování a upevňování
partnerství nešlo pouze o členy projektového týmu, ale vždy také o další zástupce
krajů, odborníky z různých oblastí na regionální či lokální úrovni. V rámci realizace
projektu byly vytvořeny nástroje, které mohou přispět subjektům z JMK a TTSK při
hledání odpovídajících partnerů a témat projektů na obou stranách hranice a při
přípravě a realizaci vlastních projektů.
Kontakty:
Webová stránka programu: www.sk-cz.eu
Webové stránky projektu: spa2014.kr-jihomoravsky.cz
www.spa2014.trnava-vuc.sk
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Manuál pro používání databáze
Obecné informace
Po přístupu na web http://spa2014.kr-jihomoravsky.cz se zobrazí úvodní stránka, ze
které je možné vyhledávat v projektových záměrech nebo nabídek spolupráce i bez
registrace či přihlášení.

Subjekty, které mají vlastní projektové záměry nebo nabídku spolupráce a chtějí tyto
informace zveřejnit, se mohou zaregistrovat a přidat je do nabídky.
Pokud je již subjekt zaregistrován, může se přihlásit.

Vyhledávání projektových záměrů a nabídek spolupráce
Odkazem přes modrá tlačítka je možné se dostat na vyhledávání projektových záměrů
nebo nabídek spolupráce.
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Vyhledávání projektových záměrů
Vyplněním vyhledávacího formuláře se zobrazí všechny projektové záměry, které jsou
zveřejněné. Výběr projektových záměrů je možné zúžit vepsáním klíčového slova (např.
Jihomoravský kraj, apod.) nebo zatržením vybraných kritérií (např. právní forma, oblast
podpory, apod.), následně se zobrazí všechny projektové záměry, které splňují uvedená
kritéria. Odkazem z názvu projektového záměru je možné zobrazit detail projektového
záměru.

Detail projektového záměru
Projektový záměr popisuje detailně informace o projektu (např. konkrétní aktivity,
místo realizace, předpokládaný termín realizace, předpokládané náklady apod.).
Při vyhledávání nabídek spolupráce je postup stejný jako u vyhledávání projektových záměrů.
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Registrace subjektu

Pro zveřejnění projektového záměru nebo
nabídky spolupráce je třeba se nejdříve
zaregistrovat.
Subjekt při registraci zadá základní informace o sobě, o oblasti, ve které působí a přihlašovací jméno a heslo.
Po registraci se zobrazí stránka s proﬁlem, kde je možné změnit registrační údaje a zadávat a upravovat projektové záměry a nabídky spolupráce.
Pokud je zvolené přihlašovací jméno již použité někým jiným, zobrazí se informace
s výzvou k zadání jiného přihlašovacího jména.

Přihlášení

Pokud je uživatel již zaregistrován, je možné se do aplikace přihlásit zadaným přihlašovacím jménem a heslem.
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Po přihlášení nebo registraci se
zobrazí stránka s proﬁlem, kde je
možné upravit registrační údaje
subjektu, zadávat nové projektové
záměry a nabídky spolupráce nebo
upravovat již zadané projektové
záměry a nabídky spolupráce.

Nový projekt nebo záměr, jejich úprava
Registrovaný subjekt může zadávat nové projektové záměry nebo
nabídky spolupráce. Odkazem
se zobrazí formulář pro zadání
projektového záměru nebo spolupráce, kde se vyplní informace
obsahující popis, lokalitu, předpokládaný termín realizace, oblast,
do které projekt spadá apod.

O zobrazení projektu nebo nabídky spolupráce ve
vyhledávání rozhoduje stav, který je nastaven. Ve
vyhledávání se zobrazují pouze ty, jejichž stav je
„aktivní“ a nebo „zrušený“. Stav „neaktivní“ není ve
vyhledávání zobrazen. Lze takto připravit informace
o projektu, aniž by byl zatím zobrazen a nebo naopak
stáhnout projekty, které nemají být zobrazeny (jsou
již realizované nebo nejsou již aktuální).
Již existující projektové záměry nebo nabídky spolupráce lze editovat pomocí odkazu „Upravit“.
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Tento materiál byl zpracován v rámci projektu
„Společná strategie – projektové aktivity Jihomoravského kraje a Trnavského
samosprávného kraje 2014+“ (SPA JMK a TTSK 2014+),
který byl realizován v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007–2013
za ﬁnančního přispění ERDF, prostředků státního rozpočtu a Jihomoravského kraje.
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