Cíl politiky

Specifický cíl

Příklady možných aktivit (výčet není vyčerpávající)

CP 1 - Inteligentnější Evropa
díky podpoře inovativní a
inteligentní ekonomické
transformace

SC i) Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých  Investice do podnikových fixních a nehmotných aktiv spojených s
technologií
výzkumnými a inovačními činnostmi
 Vytváření podnikových sítí a sítí s účastí veřejných výzkumných
institucí
SC ii) Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády

 Digitalizace malých, středních a velkých podniků (včetně
elektronického obchodu, elektronického podnikání a síťových
obchodních procesů, center pro digitální inovace, živých
laboratoří, internetových podnikatelů a startupů v oblasti
informačních a komunikačních technologií, B2B
 Samosprávná řešení v oblasti informačních a komunikačních
technologií
 Digitalizace ve zdravotnictví

SC iii) Posílení růstu a konkurenceschopnosti malých a středních
podniků

 Podnikatelská infrastruktura vč. průmyslových parků
 Rozvoj internacionalizace malých a středních podniků
 Inkubace, podpora podniků typu „spin offs“ a „spin outs“ a
startupů
 Podpora inovačních klastrů a podnikatelských sítí, které jsou
prospěšné především pro malé a střední podniky
 Inovační procesy v malých a středních podnicích (proces,
organizace, marketing, spoluvytváření, inovace založené na
uživateli a poptávce)

SC iv) Rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou
transformaci a podnikání

 Rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou
transformaci a podnikání
 Pokročilé podpůrné služby pro malé a střední podniky a skupiny
malých a středních podniků (včetně služeb v oblasti řízení,
marketingu a designu
 Přenos technologií a spolupráce mezi podniky, výzkumnými
středisky a vysokoškolským sektorem
 Výzkumné a inovační procesy, přenos technologií a spolupráce
mezi podniky se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství,
odolnost vůči změně klimatu, přizpůsobování se změně klimatu a
na oběhové hospodářství
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CP 2 - Zelenější,
nízkouhlíková Evropa díky
podpoře přechodu na čistou
a spravedlivou energii,
zelených a modrých investic,
oběhového hospodářství,
přizpůsobení se změnám
klimatu a prevence a řízení
rizik

SC i) Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti

 Demonstrační projekty v podnicích
 Renovace stávajícího bytového a domovního fondu
 Renovace veřejné infrastruktury

SC ii) Podpora energie z obnovitelných zdrojů

 Větrná, solární, biomasa, geotermální…

SC iii) Rozvoj inteligentních energetických systémů, sítí a skladování
na místní úrovni

 Inteligentní systémy distribuce energie středního a nízkého
napětí
 Kombinovaná výroba tepla a elektřiny, dálkové vytápění a
chlazení
 Distribuce a přeprava přírodního plynu, nahrazujícího uhlí

SC iv) Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a
odolnosti vůči katastrofám

 Povodně, požáry, bouře, sucha - včetně zvyšování povědomí,
civilní ochrany a systémů a infrastruktur řízení katastrof¨
 Řízení rizik souvisejících s lidskou činností (např. technologické
nehody)

SC v) Podpora udržitelného hospodaření s vodou;

 Čerpání, zpracování, skladování a distribuční infrastruktura,
opatření v oblasti účinnosti, dodávky pitné vody
 Hospodaření s vodou a ochrana vodních zdrojů
 Odvádění a čištění odpadních vod

SC vi) Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

 Opatření týkající se předcházení vzniku odpadů v domácnostech,
jejich minimalizace, třídění a recyklace, mechanicko-biologické
zpracování, tepelné ošetření
 Nakládání s živnostenskými, průmyslovými nebo nebezpečnými
odpady
 Podpora použití recyklovaných materiálů jako surovin
 Sanace průmyslových objektů a kontaminované půdy
 Podpora výrobních procesů šetrných k životnímu prostředí a
účinné využívání zdrojů v podnicích

SC vii) Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury
v městském prostředí a snížení znečištění

 Kvalita ovzduší a opatření ke snižování hluku
 Ochrana, obnova a udržitelné využívání lokalit sítě Natura 2000
 Ochrana přírody a biologické rozmanitosti, zelená infrastruktura
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CP 3 - Propojenější Evropa
díky zvyšování mobility a
regionálního propojení IKT

SC i) Zvýšení digitálního propojení

 Vysokokapacitní širokopásmové sítě
 Datová centra, čidla a další bezdrátová zařízení

SC ii) Rozvoj udržitelné, inteligentní, bezpečné a intermodální sítě
TEN-T odolné vůči změnám klimatu

 Nové a rekonstruované dálnice, železnice a silnice TEN-T
 Digitalizace silniční nebo železniční dopravy

SC iii) Rozvoj udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní,
regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně
lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility

 Nově postavené nebo rekonstruované vnitrostátní, regionální a
místní silnice a železnice
 Digitalizace silniční nebo železniční dopravy
 Infrastruktura a kolejová vozidla čisté městské dopravy
 Digitalizace městské dopravy
 Cyklistická infrastruktura
 Vnitrozemské vodní cesty a přístavy (regionální a místní)
 Bezpečnost a řízení provozu na existujících letištích
 Multimodální doprava (mimoměstská)

SC iv) Podpora udržitelné multimodální městské mobility
CP 4 - Sociálnější Evropa díky SC i) Zlepšení efektivity trhů práce a přístupu ke kvalitnímu
provádění evropského pilíře zaměstnání pomocí rozvoje sociální inovace a infrastruktury
sociálních práv
SC ii) Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti
vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje
infrastruktury

 Zvýšení účinnosti trhů práce
 Zlepšení přeshraničního přístupu ke kvalitnímu zaměstnání
 Zlepšení přístupu k přeshraničnímu vzdělávání, odborné přípravě
a celoživotnímu učení a jejich kvality s cílem zvýšení dosaženého
vzdělání
 Zlepšení dovedností na úroveň, jež umožňuje přeshraniční
uznávání

SC iii) Posílení sociálně-ekonomické integrace marginalizovaných
komunit, migrantů a znevýhodněných skupin pomocí integrovaných
opatření, včetně bydlení a sociálních služeb

 Podpora sociálního začleňování a boje proti chudobě, a to i
prostřednictvím posílení rovných příležitostí a boje proti
přeshraniční diskriminaci

SC iv) Zajištění rovného přístupu ke zdravotní péči pomocí rozvoje
infrastruktury, včetně primární péče

 Zlepšení dostupnosti, účinnosti a odolnosti systémů přeshraniční
zdravotní péče a přeshraničních služeb dlouhodobé péče
 Zlepšení rovného a včasného přístupu ke kvalitním, udržitelným a
cenově dostupným přeshraničním službám zdravotní péče
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CP 5 - Evropa bližší občanům
díky podpoře udržitelného a
integrovaného rozvoje
městských, venkovských a
pobřežních oblastí a
místních iniciativ

SC i) Podpora integrovaného sociálního, hospodářského a
environmentálního rozvoje, kulturního dědictví a bezpečnosti v
městských oblastech

 Ochrana, rozvoj a podpora veřejných objektů cestovního ruchu a
souvisejících služeb cestovního ruchu
 Ochrana, rozvoj a podpora kulturního dědictví a kulturních
služeb, přírodního dědictví a ekoturistiky

SC ii) Podpora integrovaného sociálního, hospodářského a
environmentálního místního rozvoje, kulturního dědictví a
bezpečnosti a v případě venkovských a pobřežních oblastí také
prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje

 Ochrana, rozvoj a podpora veřejných objektů cestovního ruchu a
souvisejících služeb cestovního ruchu
 Ochrana, rozvoj a podpora kulturního dědictví a kulturních
služeb, přírodního dědictví a ekoturistiky

Specifický cíl Interreg
Lepší správa Interreg

Příklady možných aktivit (výčet není vyčerpávající)
SC i) Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy,
zejména těch, které jsou pověřeny správou konkrétního území, jakož
i zúčastněných stran

 Vytváření kapacit veřejné správy pro přeshraniční spolupráci

SC ii) Zvýšení účinnosti veřejné správy podporou právní a správní
spolupráce a spolupráce mezi občany a orgány, zejména s cílem
vyřešit právní a jiné překážky v příhraničních regionech

 Řešení konkrétních přeshraničních problémů, překážek nebo
potenciálů na úrovni veřejné správy

SC iii) Budování vzájemné důvěry, zejména podporou akcí mezi lidmi

 Přeshraniční spolupráce na úrovni občanů, akce typu people-topeople
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