Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko –
Česká republika 2007-2013 (www.at-cz.eu,
http://www.strukturalni-fondy.cz), stav září 2009
Možnost předkládat projekty do programu přeshraniční spolupráce
Rakousko – Česká republika (OP AT-CZ), které budou rozvíjet spolupráci
na obou stranách hranice, je podporována v oblastech jako jsou inovace a
nové technologie, cestovní ruch, kultura a volnočasové aktivity, zlepšování
životních podmínek a sociální integrace, ochrana životního prostředí,
zvýšení ekonomické atraktivity příhraniční oblasti, vzdělávání a trh práce
nebo zlepšování spolupráce organizací a institucí přeshraničního
charakteru (viz „Pokyny pro české žadatele“).
V současné době je vyčerpáno necelých 50% prostředků určených na
přeshraniční spolupráci a k dispozici tak stále zůstává více jak 50 mil. Euro
k rozdělení mezi žadatele. Výše dotace dosahuje 90% způsobilých výdajů
a žádosti je možno předkládat průběžně do všech oblastí podpory.
Nejbližší termín pro odevzdání projektů je 23.3. 2010, tyto projekty budou
předloženy na 6. Monitorovací výbor na začátku června 2010.
V rámci OP Přeshraniční spolupráce je možno předkládat projekty s min.
rozpočtem 40.000 Euro (cca. 1 mil. Kč) a tyto projekty by měly být
dlouhodobějšího charakteru (1-3 roky). Pro podporu krátkodobých resp.
jednorázových aktivit (např. cyklozávody, výměna kulturních vystoupení,
festivaly, koncerty, setkání mládeže atd.) je určen Fond malých projektů
(FMP) Vysočina – Waldviertel, který je administrován Regionální
rozvojovou agenturou Vysočina. Zde je max. výše podpory z ERDF 20.000
Euro.
O prostředky na přeshraniční aktivity mohou žádat jak veřejné instituce,
obce, příspěvkové organizace obcí, mikroregiony tak i např. neziskový
sektor. Vítané jsou projekty, které mají dopad na větší část příhraničního
regionu – např. spolupráce mikroregionů. Platit ale musí, že min. jeden
partner musí být z české strany hranice a min. jeden z Rakouska.
V případě zájmu o spolupráci v rámci OP AT-CZ je možno zprostředkovat
vyhledání vhodného partnera v Rakousku. Tuto službu zajišťují pracovníci
odboru regionálního rozvoje Gabriela Grycová a Vladimír Šprincl, kteří
poskytují také odborné poradenství, konzultace projektových žádostí a
v neposlední řadě i příjem projektových žádostí.

OP Přeshraniční spolupráce je příležitostí pro ty, kteří chtějí budovat
dlouhodobá partnerství a připravit se na možnost čerpání prostředků z
Evropské unie i po roce 2013. Neboť programy přeshraniční spolupráce
jsou jedním z dlouhodobých pilířů podpory evropské myšlenky spolupráce
mezi státy a jejich evropské soudržnosti. Kdo v tomto období naváže
spolupráci s vhodným rakouským partnerem, vyzkouší si přípravu a
realizaci přeshraničního projektu, může mít v příštím období po roce 2013
otevřenu cestu k zajímavým rozvojovým možnostem a jejich financování.

