
INTERREG ČESKO – POLSKO 2021-2027 
 
 
 
UPOZORNĚNÍ: Všechny informace jsou pouze předběžné a vyplývají s dosavadních jednání pracovní skupiny připravující nové programové 
období. 
 

Priorita 1 – Integrovaný záchranný systém a životní prostředí 
 

Specifický cíl: podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim, s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům 
Alokace na 
specifický cíl: 

11 701 776 EUR 

 Cílem podpory je zvýšení připravenosti a přeshraniční akceschopnosti relevantních subjektů při řešení rizik a katastrof v příhraničních 
oblastech. Součástí aktivit je také přizpůsobení měnícímu se charakteru jednotlivých rizik a jejich intenzitě, které vyvolává změna klimatu 
(např. v souvislosti s prohlubujícím se suchem).  
S ohledem na definovaný cíl program podporuje následující typy aktivit:  

Podporované 
aktivity: 

– Systémová opatření pro posílení 

přeshraniční spolupráce 

 

Opatření spočívá jak v identifikování problémů/potřeb komunikačních systémů pro řešení 
krizových situací, tak i ve vytváření nadstaveb. Ty slouží pro propojení jednotlivých 
národních systémů ve funkční přeshraniční systémy. Předpokládá se zejména přeshraniční 
propojování existujících komunikačních a informačních systémů využívaných v rámci 
krizového řízení a řešení rizik a katastrof. Tato řešení zajistí kompatibilitu systémů a 
dostupnost relevantních informací na obou stranách hranice umožnujici rychlé a efektivní 
přeshraniční nasazování záchranných a bezpečnostních složek.  
Podporována je také realizace systémových opatření vedoucích k odstraňování právních a 
administrativních překážek spolupráce integrovaného záchranného systému.  Tato 
opatření spočívají v nastavování podmínek spolupráce jakými jsou např. mezistátní nebo 
mezinstitucionální dohody v oblasti prevence rizik a katastrof. Je také důležité stanovit 
pravidla pro další návazná opatření spočívající v nastavování konkrétních 
postupů/procedur pro společnou koordinaci činností záchranných a bezpečnostních 
složek a složek krizového řízení.  
Součástí této skupiny aktivit je také vytváření společných mapových podkladů, jejich 
sdílení apod. pro zajištění orientace v terénu, informací o lokalizaci antropogenních rizik 



apod.   
 

 – Vzdělávání a výměna zkušeností, společná 

cvičení, výměnné stáže  

V rámci těchto opatření se program zaměřuje na zvyšování znalostí a dovedností 
potřebných pro přeshraniční spolupráci a zasahování personálu záchranných a 
bezpečnostních složek a složek krizového řízení. Jedná se např. o školení týkající se právně 
administrativních a jiných podmínek krizového řízení a řešení mimořádných událostí v 
partnerské zemi v rámci teoretické i praktické odborné přípravy (vč. nezbytného jazykové 
vzdělávání). Dále jde o společná cvičení a přípravu nebo výměnné stáže personálu 
záchranných a bezpečnostních složek a složek krizového řízení z obou stran hranice. 

 – Modernizace/pořizování specializované 

techniky nezbytné pro prevenci a 

odstraňování následků rizik spojených se 

změnami klimatu   

Díky této aktivitě mohou záchranné a bezpečnostní složky zmodernizovat/pořídit 
specializovanou techniku a vybavení potřebné pro čelení novým rizikům 
souvisejícím se změnami klimatu. Je to obzvlašt duležité pro složky operující v 
bezprostřední blízkosti hranice a mající schopnost zasahovat na obou její stranách. 
Pořizovat nebo modernizovat lze výhradně techniku, která bude moci být využívána 
na obou stranách hranice. 

 

Tabulka 2: Ukazatele výstupů 

ID Ukazatel Jednotka měření 
Konečný 

cíl  
(2029) 

RCO83 Společně vypracované 
strategie a akční plány 

strategie/akční plán 20 

RCO85 Účast na společných 
programech odborné 
přípravy 

účasti 2100 

 

 

 

 



Tabulka 3: Ukazatele výsledků 

ID Ukazatel Jednotka měření 
Základní 
hodnota 

Konečný 
cíl (2029) 

Zdroj 
údajů 

RCR81 Dokončené 
společné programy 
odborné přípravy 

účastníci  0 1900 příjemci 

RCR79 Společné strategie a 
akční plány přijaté 
organizacemi 

společné 
strategie/akční 
plány  

0 20 příjemci 

 
 

Specifický cíl: posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a omezování 
všech forem znečištění 

Alokace na 
specifický cíl: 

11 701 776 EUR 

 Cílem podpory v rámci biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury je posílit koordinovaný přístup k ochraně životního prostředí 
posilováním přeshraniční spolupráce. Toho bude dosaženo prostřednictvím výměny informací o přírodních zdrojích a o zdrojích znečištění, 
předávání dobré praxe v péči o přírodní zdroje, slaďování přístupů k péči, monitorování výskytu druhů a společné řízení přírodních zdrojů, 
zejména v cenných lokalitách jako jsou národní/krajinné parky.  
S ohledem na definovaný cíl program podporuje následující typy aktivit: 

Podporované 
aktivity: 

– Síťování, koordinace, monitoring 

 

Pro efektivní péči o přírodní zdroje a eliminování zdrojů znečištění je důležitý společný a 
jednotný přístup k této problematice. Z toho důvodu se tato oblast aktivit zaměřuje na 
propojování relevantních aktérů v území, výměnu a získávání informací, vytváření 
společných přístupů a strategií. Konkrétně jsou podporovány následující aktivity: 

– rozvoj sítí spolupráce v oblasti ochrany druhů a ochrany lokalit před 

negativními dopady turismu;  

–  monitoring pohybu zvěře; 

–  spolupráce v oblasti managementu lesů; 

–  koordinační platformy, zabývající se zlepšením kvality ovzduší a 

odstraněním zdrojů jeho znečištění; 

–  společně vypracované přeshraniční koordinační strategie; 



– výměna zkušeností ve všech aspektech ochrany životního prostředí. 

 – Terénní opatření   Podporovány jsou opatření v následujících oblastech: 
– projekty pro ochranu a obnovu lesa;   

aktivity zaměřené na přirozené zadržování vody v krajině. 
 

Tabulka: Ukazatele výstupů 

ID Ukazatel 
Jednotka 
měření 

Konečný cíl 
(2029) 

RCO26 Zelená infrastruktura vybudovaná 
nebo modernizovaná v souvislosti s 
přizpůsobováním se změnám 
klimatu 

hektar 1100 

RCO87 Organizace zapojené do 
přeshraniční spolupráce 

organizace  60 

Tabulka: Ukazatele výsledků 

ID Ukazatel 
Jednotka 
měření 

Základní 
hodnota 

Konečný 
cíl 

(2029) 

Zdroj 
údajů 

RCR84 Organizace zapojené 
do přeshraniční 
spolupráce po 
dokončení projektu 

organizace  0 60 příjemci 

 
 
 
 
 
 
 
 



Priorita 2 – Cestovní ruch 
 
 
 

Specifický cíl: posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích 
Alokace na 
specifický cíl: 

66 867 290 EUR 

 
Cílem podpory v oblasti kultury a cestovního ruchu je udržitelným způsobem zlepšit využití potenciálu cestovního ruchu pro hospodářský 
rozvoj pohraničí.  

Program se zaměřuje na zvyšování turistické nabídky propojováním již existujících produktů cestovního ruchu nebo vznikem nových 
přeshraničních produktů. Opatření cílí na prodloužení turistické sezony a přivedení návštěvníků i do méně exponovaných lokalit 
s přihlédnutím k jejich turistické kapacitě. Udržitelný cestovní ruch chrání životní prostředí s cílem dosažení přiměřeného, nepřetržitého a 
udržitelného ekonomického rozvoje s ohledem na současné i budoucí generace. Prvky garantující udržitelný rozvoj jsou: zohlednění 
blahobytu zároveň turistů i obyvatel, respektu k přírodnímu a kulturnímu prostředí a zajišťění sociálně-ekonomického rozvoje a 
konkurenceschopnosti destinací a podniků.  

S ohledem na pandemii covid-19 a s ní spojená opatření, bezprostředně se dotýkající cestovního ruchu, je vhodné podporovat stabilizaci 
situace v odvětví a zajistit další rozvoj cestovního ruchu a souvisejících služeb.  
S ohledem na definovaný cíl program podporuje následující typy aktivit: 

Podporované 
aktivity: 

– Podpora vzniku nových, resp. rozvoj 

stávajících prvků cestovního ruchu 

 

Podporovány jsou takové prvky cestovního ruchu, jejichž cílem je rozšířit, příp. propojit 
stávající nabídku turistických produktů v daném regionu. Financovány mohou být 
následující aktivity: 

–  oprava, revitalizace a/nebo zpřístupnění hmotných památek; 

–  podpora rozvoje muzeí a expozic; 

–  rozvoj sítě cyklostezek/cyklotras/singltreků vycházející z existujících 

přeshraničních koncepcí; 

–  rozvoj sítě vodáckých tras, pěších tras, hipostezek, apod.; 

–  veřejná turistická infrastruktura.  



Cílem těchto opatření je podpořit projekty a investice, které doplní nabídku cestovního 
ruchu v dané přeshraniční lokalitě tak, že bude tvořit jednotný a komplexní produkt 
cestovního ruchu.  
Neoddělitelnou součástí navrhovaných opatření je také podpora nehmotného kulturního 
dědictví. To je významným prvkem cestovního ruchu přivádějícím do území další 
návštěvníky, a to i mimo hlavní turistickou sezonu. Jedná se zejména o podporu 
společných tradic, podporu místního folkloru a regionálních kulinářských tradic a 
podporu a rozvoj tradičních řemesel. Žádoucím efektem podpory nehmotného dědictví je 
navíc odstraňování bariér v přeshraniční spolupráci, což v konečném důsledku vede 
k zatraktivnění území pro návštěvníky z jedné i z druhé strany hranice. Přispívá také k 
prodloužení turistické sezony a vyššímu přílivu finančních prostředků do území. 

– Propojování a vytváření produktů 

cestovního ruchu a jejich propagace 

Podporovány jsou aktivity týkající se navrhování a realizace společných koncepčních 
řešení pro rozvoj, propagaci a využívání kulturního a přírodního dědictví. Dále mohou být 
financovány aktivity zaměřené na propojování a rozvoj stávajících produktů cestovního 
ruchu (np. vznik společné značky), případně spojené se vznikem nových přeshraničních 
produktů. Podporou těchto aktivit program plánuje upevnit povědomí potenciálních 
návštěvníků o česko-polském pohraničí jako společném turistickém regionu, který je 
propojen nejen obdobným charakterem území, ale také společnou historií. To přináší 
potenciál, který umožní další rozvoj cestovního ruchu v pohraničí, pomůže přilákat větší 
počet návštěvníků a prodloužit délku jejich pobytu.  

– Podpora doprovodných aktivit 

souvisejících s rozvojem cestovního ruchu 

Podporovány jsou aktivity související s  monitoringem návštěvnosti, který představuje 
důležitý zdroj informací pro další rozhodování ohledně rozvoje cestovního ruchu 
v jednotlivých částech programového území. Důležité zde jsou aktivity související se 
snahou  zmírnit negativní dopady cestovního ruchu nejen pro chráněná území, ale také 
pro místní obyvatele, žijící v turisticky exponovaných lokalitách.  
Pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu je také důležité podporovat jazykové a odborné 
vzdělávání či výměnné stáže pracovníků v celém širokém odvětví cestovního ruchu. Tato 
opatření pomohou zlepšit kvalitu poskytovaných služeb a tím zvýšit turistickou atraktivitu 
česko-polského území jako významného turistického regionu. Mimo to pomohou zvýšit 
informovanost turistů, což  umožní jejich  rovnoměrnější rozložení v místě a čase, a 
zajistit další rozvoj udržitelného cestovního ruchu a souvisejících služeb. 

 



Tabulka: Ukazatele výstupů 

ID 
 

Ukazatel  
Jednotka měření 
 

Konečný cíl 
 (2029) 

RCO77 Počet podpořených lokalit v oblasti 
kultury a cestovního ruchu 

kulturní a 
turistická místa 

300 

RCO87 Organizace zapojené do přeshraniční 
spolupráce 

organizace 280 

specifický Délka vybudovaných cyklostezek, 
cyklotras, vodáckých tras, hipostezek 
a pěších stezek 

km 250 

RCO85 Účast na společných programech 
odborné přípravy 

účasti 1800 

Tabulka: Ukazatele výsledků 

ID Ukazatel  
Jednotka 
měření 

Základní 
hodnota 

Konečný cíl  
(2029) 

Zdroj 
údajů 

RCR77 Počet návštěvníků 
podpořených lokalit 
v oblasti kultury a 
cestovního ruchu 

návštěvníci/ 
rok 

2 700 
000 

3 800 000 příjemci 

specifický Zásah online 
kampaně při 
propagaci 
cestovního ruchu 

počet 
zhlédnutí a 
interakcí 

0 5 400 000 příjemci 

RCR81 Dokončené společné 
programy odborné 
přípravy 

účastníci 0 1600 příjemci 

RCR84 Organizace zapojené 
do přeshraniční 
spolupráce po 
dokončení projektu 

organizace  0 280 příjemci 



Priorita 3 - Doprava 

 

Specifický cíl: rozvoj a posilování udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, 
včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility 

Alokace na 
specifický cíl: 36 777 009 EUR 

 
 

Cílem podpory v oblasti dopravy je umožnit zvýšení přeshraniční mobility a tím přispět k udržitelnému hospodářskému rozvoji 
programového území. Zatímco podpora přeshraniční silniční dopravy posílí především hospodářský rozvoj, podpora železniční mobility 
zlepší přeshraniční propojení městských aglomerací i turistických atraktivit a také umožní přesunout část dopravy ze silnic na železnici. To 
také přispěje ke snížení dopadů dopravy na životní prostředí a ke zvýšení kvality života v obyvatel pohraničí. 
Níže uvedené aktivity přispějí také k posílení bezpečnosti a plynulosti přeshraniční mobility. Rekonstrukce mostů, silnic a železnic umožní 
zkapacitnění přeshraniční dopravy. Homologace železničních souprav usnadní návaznosti dopravních výkonů a tedy i rychlost spojení. 
Digitalizace v přeshraniční dopravě přinese do přeshraniční dopravy chytrá řešení, umožní její lépší řízení a koordinaci v případě 
nepříznivého počasí a také během dopravních špiček. 

S ohledem na definovaný cíl program podporuje následující typy aktivit: 
Podporované 
aktivity: 

– Rekonstrukce přeshraničních silničních 

mostů 

 

Opatření se týká výlučně hraničních silničních mostů. Některé tyto mosty jsou z důvodu 
sdíleného vlastnictví ve špatném stavu, kdy jejich rekonstrukce není pouze otázkou 
dostupnosti finančích prostředků ale i dohody obou členských států. Jejich rekonstrukcí 
se zachová a usnadní přeshraniční mobilita.  

– Modernizace přeshraničních železničních 

tratí 

Opatření se týká lokálních přehraničních železničních tratí, mimo koridory TEN-T. Tyto 
tratě propojují nejen městské aglomerace, ale často také zpřístupňují turistické 
atraktivity. Modernizace trati musí umožnit větší využití daného železničního spojení. 

– Modernizace přeshraničních silničních 

spojení, včetně mostů (II. a III. třídy na 

české straně, místních, gminných, 

powiatových a vojvodských na polské 

straně) 

Podporovány mohou být pouze takové silniční tahy, které vedou ve směru ke 
konkrétnímu hraničnímu přechodu a jsou skutečně využívány pro účely přeshraniční 
mobility. Modernizace silnice má za cíl  zvýšit její kapacitu a umožnit větší využití daného 
hraničního přechodu.  
 



– Přeshraniční homologace/certifikace 

železničních souprav 

Cílem této aktivity je usnadnit přeshraniční homologaci lokálních vlakových souprav. To 
je důležité proto, aby vlaky mohly zajíždět do sousedního státu, nikoliv jen do první 
zahraniční zastávky, kde je nyní nutné vyměnit lokomotivu nebo celou soupravu vlaku. 
Z prostředků programu příjemce může financovat administrativní náklady, svázané s 
homologačním řízením u  Evropské železniční agentury.  

– Digitalizace v přeshraniční silniční a 

železniční dopravě  

V rámci této aktivity jsou podporována opatření pro lepší informovanost a koordinaci 
v přeshraniční silniční a železniční dopravě. Jednat by se mělo například o meteohlásky 
nebo dopravní telematiku. Cílem aktivity je zejména zvýšit bezpečnost přeshraniční 
mobility. 

 

Tabulka 2: Ukazatele výstupů 

ID 
 

Ukazatel  
Jednotka 
měření 

Konečný cíl  
(2029) 

RCO46 Délka rekonstruovaných 
nebo modernizovaných 
silnic – mimo TEN-T 

km 50 

RCO87 Organizace zapojené do 
přeshraniční spolupráce 

organizace 30 

RCO50 Délka rekonstruovaných 
nebo modernizovaných 
železničních tratí – mimo 
TEN-T 

km 20 

specifický Modernizované 
přeshraniční silniční mosty 

mosty 5 

Tabulka 3: Ukazatele výsledků 

ID Ukazatel 
Jednotka 
měření 

Základní  
hodnota 

Konečný cíl  
(2029) 

Zdroj 
údajů 



RCR55 Počet uživatelů nově 
vybudovaných, 
rekonstruovaných 
nebo 
modernizovaných 
silnic za rok 

pasažér-
km/ rok 

200 000 
000 

208 000 
000 

příjemci 

RCR58 Počet uživatelů nově 
vybudovaných,  
rekonstruovaných 
nebo 
modernizovaných 
železničních tratí za 
rok 

pasažér-
km /rok 
 

3 000 000 3 300 000 příjemci 

RCR84 Organizace zapojené 
do přeshraniční 
spolupráce po 
dokončení projektu 

organizac
e  

0 30 příjemci 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Priorita 4 – Spolupráce institucí a obyvatel 
 
 
 

Specifický cíl: Zvýšení efektivnosti veřejné správy podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany, aktéry občanské společnosti a 
orgány, zejména s cílem vyřešit právní a jiné překážky v příhraničních regionech 

Alokace na 
specifický cíl: 3 343 364 EUR 

 
Podporované 
aktivity: 

Cílem podpory veřejné správy je zvýšení efektivnosti jejího fungování díky analyzování a odstraňování překážek v oblasti přeshraniční 
spolupráce v programovém území. Přeshraniční spolupráce veřejné správy je limitována zejména jejím rozdílným uspořádáním na obou 
stranách hranice. Rozdíly spočívají zejména v odlišné struktuře a hierarchii rozhodovacích procesů a kompetencí.  
Podpora v této oblasti přeshraniční spolupráce umožní identifikovat konkrétní překážky a nalézt  řešení problémů, které jsou pro obě 
strany hranice společné. Díky vzájemné spolupráci, přenosu zkušeností a dobré praxe či nových přístupů k řešení konkrétního problému, 
vzniknou úspory z rozsahu při plánování a využívání veřejných prostředků a veřejné infstrastruktury. Spolupráce umožní vytvoření 
společných standardů pro další přeshraniční činnost, což usnadní následnou realizaci veřejně prospěšných projektů a zvýší kvalitu služeb 
poskytovaných ve veřejném zájmu. Dojde k prohloubení koordinace aktivit orgánů veřejné správy a k intenzivnějšímu poskytování 
veřejných služeb přes hranici. 

Subjekty veřejné správy mohou spolu s partnery připravovat společné studie, koncepce a strategie, vyměňovat si informace, data a 
znalosti či realizovat další aktivity podobného charakteru. Tyto projekty pomohou v odstraňování překážek a bariér v rozvoji území jak na 
úrovni celého pohraničí, tak také na lokální úrovni. 

 

 

 

 

 

 



Tabulka: Ukazatele výstupů 

ID 
 

Ukazatel 
Jednotka 
měření 

Konečný cíl 
(2029) 

RCO87 Organizace zapojené do 
přeshraniční spolupráce 

organizace 30 

Tabulka: Ukazatele výsledků 

ID Ukazatel 
Jednotka 
měření 

Základní 
hodnota 

Referen
ční rok 

Konečný cíl 
(2029) 

Zdroj 
údajů 

RCR84 Organizace zapojené 
do přeshraniční 
spolupráce po 
dokončení projektu 

organizace 0 2020 10 příjemci 

RCR10
4 

Řešení přijatá nebo 
rozvíjená 
organizacemi 

řešení 0 2020 10 příjemci 

 
 
 

Specifický cíl: Budování vzájemné důvěry, zejména podporou akcí „people to people“ 
Alokace na 
specifický cíl: 30 090 280 EUR 
 

Cílem podpory budování vzájemné důvěry je prohlubování přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí. Základem 
pro silnou vzájemnou důvěru je spolupráce obyvatel pohraničí. Ta přispívá zejména k sociální a občanské soudržnosti přeshraničního 
regionu a napomáhá odbourávání předsudků a historicky daných překážek. Předsudky a historicky dané překážky jsou jedním z prvků, 
které brání úplnému sociálně-kulturnímu propojení regionů a komunit z obou stran hranice.  

Spolupráce obyvatel je jen těžko realizovatelná bez podpory institucí veřejné správy, zejména na místní a regionální úrovni. Proto je 
nezbytné podporovat také tyto instituce tím, že opatřeními zaměřenými na jeji propojování, vzájemné poznání a posilování kompetencí 
jejich zaměstnanců z hlediska přeshraniční spolupráce posílíme vzájemnou důvěru a porozumění mezi nimi.  
S ohledem na definovaný cíl program podporuje následující typy aktivit: 



Podporované 
aktivity: 

– Podpora spolupráce institucí 

 

Podporovány jsou aktivity zaměřené na vytváření předpokladů a zvyšování ochoty 
institucí přeshraničně spolupracovat prostřednictvím: síťování institucí, jazykového 
vzdělávání pracovníků či sdílením dobré praxe. Vhodným nástrojem jsou také výměnné 
stáže pracovníků institucí a jejich příspěvkových organizací. Všechny tyto aktivity přispějí 
k posílení vztahů pracovníků těchto institucí k partnerským subjektům na druhé straně 
hranice, ke zlepšení jejich jazykové vybavenosti a zvýšení vzájemné důvěry a celkové 
ochoty k další přeshraniční spolupráci. 

– Projekty typu people to people Podporovány jsou aktivity zaměřené na rozvoj spolupráce a společných společenských a 
kulturních projektů. Jde o aktivity, které zvýšují úroveň vzájemného poznání a 
porozumění a budují důvěru mezi místními komunitami na obou stranách hranice. 
Přispívají rovněž významně k sociální a občanské soudržnosti přeshraničního regionu. 
Tento typ aktivit bude realizován také prostřednictvím Fondu malých projektů 

Tabulka: Ukazatele výstupů 

ID Ukazatel 
Jednotka 
měření 

Konečný cíl 
(2029) 

RCO81 Účast na společných přeshraničních akcích účasti 70 000 

RCO87 Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce organizace 2 250 

RCO115 Společně organizované přeshraniční veřejné akce událost 600 

Tabulka: Ukazatele výsledků 

ID Ukazatel 
Jednotka 
měření 

Základní 
hodnota 

Konečný cíl 
(2029) Zdroj údajů 

RCR84 Organizace zapojené do 
přeshraniční spolupráce po 
dokončení projektu 

organizace 0 700 příjemci 

specifický Společně organizované 
přeshraniční veřejné události po 
dokončení projektu 

události 0 600 příjemci 



Priorita 5 – Podnikání 
 

Specifický cíl: posilování udržitelného růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků a vytváření pracovních míst v malých a středních 
podnicích, mimo jiné pomocí produktivních investic 

Alokace na 
specifický cíl: 6 686 729 EUR 
 

Cílem podpory v oblasti posílení růstu a konkurenceschopnosti MSP je posílit jejich přeshraniční udržitelný růst. Podporu mohou získat 
činnosti spočívající v rozšíření podnikatelských aktivit podniků přes CZ-PL hranici. Podporované jsou také aktivity, mající za cíl tvořit 
přeshraniční inovační a výzkumné vazby mezi podniky a výzkumnými organizacemi. Podporovány jsou pouze aktivity veřejných subjektů, 
podporujících podnikatelského prostředí. 
S ohledem na definovaný cíl program podporuje následující typy aktivit: 

Podporované 
aktivity: 

– Přeshraniční služby pro podnikatele s 

cílem udržitelného rozšíření aktivit jejich 

podniků přes hranici 

 

Jedná se o služby podnikatelům, které usnadní udržitelné rozšíření jejich přeshraničních 
podnikových aktivit na druhé straně hranice. Především jsou podporovány  služby ve 
formě poradenství, síťování, asistence při vstupu podniku na trh druhé země, např. při 
certifikaci výrobků.   

– Přeshraniční služby pro podnikatele s 

cílem zlepšení přístupu k inovačním a 

výzkumným/výzkumně-rozvojovým 

službám 

Podpora se týká  služeb, které usnadňují podnikatelům přístup k inovačním a 
výzkumným/výzkumně-rozvojovým službám na druhé straně hranice. Jde např. o 
zprostředkování výzkumných služeb pro podniky u výzkumných institucí v druhé zemi. 
Podnikatelé budou moci získat přeshraničních inovačních voucherů 

 

 

 

 

 

 



Tabulka: Ukazatele výstupů 

ID Ukazatel 
Jednotka 
měření 

Konečný cíl 
(2029) 

RCO01 Podpořené podniky (z toho: 
mikropodniky, malé, střední, velké 
podniky) 

podnik 100 

RCO04 Podniky s nefinanční podporou podnik 100 

Tabulka: Ukazatele výsledků 

ID Ukazatel 
Jednotk

a 
měření 

Základní 
hodnota 

Konečný 
cíl 

(2029) 

Zdroj 
údajů 

specifický Počet podpořených podniků, které 
rozšířily své aktivity přes hranici 

podnik 0 4 příjemci 

specifický Počet podpořených podniků, které 
získaly lepší přístup k 
přeshraničním inovačním nebo 
výzkumným službám 

podnik 0 20 příjemci 

 
 


