VÝZKUM, TECHNOLOGICKÝ
ROZVOJ A INOVACE

OP PŘESHRANIČNÍ
SPOLUPRÁCE
ČR - BAVORSKO

a) Výzkum a inovace
b) Zapojení MSP do výzkumu a inovací

OCHRANA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ A ÚČINNÉ
VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ
a) Ochrana a propagace přírodního
a kulturního dědictví – rekonstrukce
a revitalizace kulturních památek,
turistické trasy
b) Ochrana a obnova biologické
rozmanitosti půdy

INVESTICE DO VZDĚLÁVÁNÍ
a) Odbourávání překážek ve vzdělávání
b) Přizpůsobení vzdělávání podmínkám
na společném trhu práce

POSILOVÁNÍ INSTITUCIONÁLNÍ
KAPACITY
Dlouhodobé spolupráce institucí

ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
DOTAČNÍ MANAGEMENT
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T: +420 774 087 510 E: slamova@abri-dotace.cz
www.abri-dotace.cz

PODMÍNKY PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
SPLNĚNÍ 3 ZE 4 KRITÉRIÍ:
1. společná příprava projektu – povinná
2. společná realizace projektu – povinná
3. společný personál – personál německého partnera se musí podílet alespoň na 1 významné
aktivitě v české části projektu nebo obráceně
4. společné financování – splněno pokud alespoň jeden český a jeden německý partner zažádají
o výdaje ve výši minimálně 10 % celkových výdajů celého projektu, nebo minimálně 100.000 €
 Je kladen velký důraz na kvalitu přeshraniční spolupráce, do projektu

musí být aktivně zapojeny partneři z obou stran hranice.
 Stěžejní jsou tzv. měkké aktivity. Investice jsou možné, ale musí být
nezbytné pro realizaci projektu.
 VÝŠE DOTACE MAX. 85% + u některých žadatelů 5% ze státního rozpočtu
 Celkové náklady od 25.000,- € výše.
 TERMÍNY PRO PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
Výzva je průběžná – žádost je možné odevzdat kdykoliv.
Termíny konání Monitorovacích výborů, které vybírají projekty k podpoře:
21. - 22. 6. 2016 – příjem žádostí do 4. 3. 2016
Každý rok by měly být 2 termíny konání Monitorovacích výborů.

VÝZKUM, TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A INOVACE
a) Výzkum a inovace – přeshraniční výzkumy, pořízení přístrojů
b) Zapojení MSP do výzkumu a inovací – výměnné programy pro odborné pracovníky, tvorba
společného výzkumného projektu, rozvoj a zakládání technologických center a vědeckých parků

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A ÚČINNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ
a) Ochrana a propagace přírodního a kulturního dědictví – rekonstrukce a revitalizace nemovitých
a movitých kulturních památek, tematické turistické trasy (cyklostezky, naučné stezky, lyžařské
stopy), podpora nehmotného kulturního dědictví (např. řemesla, tradice), společná prezentace
b) Ochrana a obnova biologické rozmanitosti půdy – revitalizace, obnova původních stanovišť,
		 propojení stávajících chráněných oblastí

INVESTICE DO VZDĚLÁVÁNÍ
a) Odbourávání překážek ve vzdělávání – partnerství škol, přeshraniční výuka a společné
kurzy a vzdělávací strategie
b) Přizpůsobení vzdělávání podmínkám na společném trhu práce – společné vzdělávací
programy, vzájemné uznávání kvalifikací, společná propagace technických oborů

POSILOVÁNÍ INSTITUCIONÁLNÍ KAPACITY
Dlouhodobá spolupráce institucí, projekty v oblasti veřejné hromadné dopravy,
projekty k potlačení negativních jevů apod.

ABRI, s.r.o., Ondříčkova 537, 356 01 Sokolov
T: +420 774 087 510 E: slamova@abri-dotace.cz
www.abri-dotace.cz

