
Stav ke dni 11.12.2014
Typ výzvy Termín výzvy

Prioritní 
osa

Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci
Předpokládané datum 

vyhlášení výzvy
Rozvoj společných či propojených 
systémů prevence, monitoringu, reakce a 
odstraňování následků rizik

Investiční opatření směřující ke zvýšení 
schopnosti záchranných a 
bezpečnostních složek efektivně 
zasahovat po obou stranách hranice

Společná odborná příprava pracovníků 
záchranných/bezpečnostních složek a 
složek krizového řízení zaměřená na 
posílení přeshraniční akceschopnosti

Zachování a obnova kulturních a 
přírodních atraktivit směřující k jejich 
využití pro udržitelný rozvoj společného 
pohraničí
Podpora využití nehmotného kulturního 
dědictví
Infrastrukturní opatření pro přeshraniční 
zpřístupnění a využívání kulturního a 
přírodního dědictví
Společná informační, marketingová a 
propagační opatření v oblasti využití 
přírodních a kulturních zdrojů
Studie, strategie, plány směřující k využití 
přírodních a kulturních zdrojů

Příprava a realizace společného 
vzdělávání (studijní programy, výměnné 
pobyty studentů a pedagogů)

Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení;
Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné 
správy;
 Nestátní neziskové organizace, pokud jsou součástí 
integrovaného záchranného systému nebo systému 
krizového řízení;

6/2015
SC 1.1: Zvýšení přeshraniční 
akceschopnosti při řešení mimořádných 
událostí a krizových situací

2
SC 2.1: Zlepšení podmínek pro 
zaměstnanost využitím potenciálu 
přírodních a kulturních zdrojů regionu

Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení;
Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné 
správy;
Nestátní neziskové organizace;
Evropské seskupení pro územní spolupráci;
Církve a náboženské spolky;
Asociace a sdružení působící v oblasti cestovního 
ruchu;

6/2015

     
    

Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení;
Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné 
správy;

    
      

  
    

Kolová

Předběžný harmonogram výzev na rok 2015 pro Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2014 - 2020 

Zaměření výzvyIdentifikace specifického cíle

1 Kolová



Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi 
a institucemi na trhu práce

Rozvoj jazykového vzdělávání (českého a 
polského jazyka) v rámci školského 
systému

Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy

Vytváření a rozvoj přeshraničních 
kooperačních sítí, včetně spolupráce NNO 
a sociálních a hospodářských partnerů

Posilování integrace na lokální úrovni, 
spolupráce občanské společnosti a další 
aktivity přispívající ke kohezi na lokální 
úrovni

Vytváření a rozvoj přeshraničních 
kooperačních sítí, včetně spolupráce NNO 
a sociálních a hospodářských partnerů

Ustavení a zajištění fungování řídících a 
implementačních struktur; vzdělávání a 
odborná příprava pracovníků zapojených 
do implementace; zajištění fungování 
monitorovacího systému

Naplňování komunikační strategie, 
poskytování informací, poradenských a 
konzultačních služeb potenciálním 
žadatelům o podporu a příjemcům

Vypracování evaluací, studií a analýz

Poznámky:

6/2015

3
SC 3.1: Zlepšení postavení osob 
vstupujících na přeshraniční trh práce

      
      

Vzdělávací instituce včetně vysokých škol;
Hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení;
Nestátní neziskové organizace;
Evropské seskupení pro územní spolupráci

Kolová

Kolová

PrůběžnáSubjekty podílející se na implementaci programu

6/2015

SC 4.1: Zvýšení intenzity spolupráce 
institucí a komunit v příhraničním regionu

SC 4.2: Zlepšení spolupráce a soužití 
místních komunit ve společném regionu

4

Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení;
Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné 
správy;
Hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení 
Nestátní neziskové organizace;
Evropské seskupení pro územní spolupráci;
Církve a náboženské spolky;

6/2015

5
SC 5.1: Zabezpečení kvalitního řízení a 

provádění programu



Vzhledem k tomu, že u programů přeshraniční spolupráce jsou do programu zapojemny minimálně 2 státy, plán výzev schvaluje monitorovací výbor programu. Vzhledem k tomu, že Monitorovací 
výbor pro Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 204 - 2020 nebyl zatím ustaven (předpoklad ustavení je jaro 2015), předložený harmonogram výzev představuje 
návrh řídícího orgánu, který bude monitorovacímu výboru předložen. 

Harmonogram vychází z aktuálního stavu znalostí řídícího orgánu a na jeho konečnou podobu jak z hlediska obsahového zaměření výzev, tak z hlediska časového plánu může mít vliv průběh 
vyjednávání o konečné podobě programu s EK (připomínky EK k programovému dokumentu obdržel řídící orgán 1. 12. 2014). 
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