Tento program pomáhá regionům dosahovat lepších výsledků ve čtyřech
oblastech politiky, jimiž se zabývá.
Řídící orgány programů v rámci strukturálních fondů:
nalézt osvědčená a ověřená opatření, která lze realizovat ve Vašem programu
Regionální/ místní orgány:
vyměňovat si a zavádět osvědčené postupy pocházející z celé Evropy
Agentury, výzkumné ústavy, organizace působící v tematických
oblastech politiky:
zapojit do činnosti osoby zodpovědné za strategické směřování (kraje, města)
atd.) a přispívat k lepšímu provádění této politiky

Jak se mohu zapojit?
Stát se projektovým
partnerem
Zapojit se do skupiny
stakeholder group
Přihlásit se k odběru
novinek - PLATFORMY

Vyměňovat si osvědčené postupy
a nápady, poučit se ze zkušeností
ostatních
Nalézt řešení ke zlepšení Vašich
strategií regionálního rozvoje

INTERREG EUROPE
Zlepšování politik a programů v oblasti regionálního rozvoje
Program VÝMĚNY ZKUŠENOSTÍ S TVORBOU POLITIK pro evropské orgány
veřejné správy

2014–2020
Výzkum
a inovace

4 témata

Kdo se může zúčastnit?

Konkurenceschopnost MSP
Nízkouhlíkové
hospodářství
Životní prostředí
a účinné
využívání zdrojů

Chcete se dozvědět více?
Chcete-li být informováni o zahájení projektů a platforem, přihlaste se
k odebírání našeho informačního zpravodaje: www.interreg4c.eu/newsletter
Sledujte nejnovější vývoj na stránkách www.interreg4c.eu/interreg-europe
Informace připravil:
Společný technický sekretariát INTERREG IVC
45 rue de Tournai – 59000 Lille – Francie
Tel: +33 328 144 100 - Fax: +33 328 144 109
info@interreg4c.eu / www.interreg4c.eu

březen 2014

359 mil. eur
financováno z Evropského fondu
pro regionální rozvoj

30 zemí
28 členských států EU,
Švýcarsko a Norsko

Důraz na zlepšování regionálních politik a programů
Cílem programu INTERREG EUROPE je zlepšit provádění politik a programů v oblasti regionálního
rozvoje, zejména pak programů zaměřených na Investice pro růst a zaměstnanost a programů
týkajících se Evropské územní spolupráce (ETC).
V zájmu co nejlepšího využití omezených prostředků byla vybrána čtyři témata. Čím konkrétněji jsou
činnosti zaměřeny, tím vyšší jsou šance na dosažení efektivních výsledků.

PROJEKTY

INTERREG EUROPE

4 témata

V rámci tohoto tématu
mohou partneři
spolupracovat na:
- posilování
infrastruktury a kapacit
v oblasti výzkumu
a inovací
např. zlepšení finančních
nástrojů na podporu
inovací

- dosahování inovací
prostřednictvím
regionálních inovačních
řetězců ve zvolené
oblasti „inteligentní
specializace“
např. vyšší
komercializace výsledků
výzkumu a vývoje

Konkurenceschopnost MSP

Toto téma regionům
umožní zlepšit své
politiky uplatňované
za účelem podpory
malých a středních
podniků ve všech
fázích jejich životního
cyklu, aby se tyto
podniky mohly
rozvíjet a dosahovat
růstu a podílet se
na inovacích
např. vytváření
a povzbuzování
podnikatelského ducha
např. reakce
na překážky bránící
podnikům v růstu

Nízkouhlíkové
hospodářství

Toto téma se zabývá
přechodem
k nízkouhlíkovému
hospodářství
ve všech odvětvích.
Toho by mohlo být
dosaženo
prostřednictvím
politik, jejichž cílem je
zvýšit podíl
obnovitelných zdrojů
energie
v energetickém mixu,
a podporou udržitelné
multimodální
dopravy.
např. vypracování
regionálních
nízkouhlíkových
strategií

Životní prostředí
a účinné
využívání zdrojů

Výzvy k překládání návrhů projektů budou
vyhlašovány po celé programové období.

2 aktivity

Pro spolupráci jsou
otevřeny dvě rozdílné
oblasti:
- ochrana a rozvoj
přírodního
a kulturního dědictví
např. lepší správa
regionálních přírodních
parků

- přechod
k ekonomice účinně
využívající zdroje,
podpora zeleného
růstu a ekologických
inovací
např. zvyšování míry
recyklace mezi malými
a středními podniky

PLATFORMY

Výzkum
a inovace

Veřejné organizace z různých evropských
regionů spolupracují po dobu 3 až 5 let
na řešení společné problematiky.
Akční plán pro každý region zajistí
převedení získaných poznatků
ze spolupráce do praxe.
Regionální partneři budou monitorovat
pokrok dosažený při provádění akčních
plánů.

Nástroj pro rychlejší a lepší výměnu
znalostí, který má tvůrcům politik pomoci
lépe plnit své úkoly.
Platformy nabízejí prostor pro průběžnou
výměnu poznatků o veřejných politikách
uplatňovaných ve čtyřech tematických
oblastech tohoto programu.
Organizace zabývající se politikami
regionálního rozvoje v Evropě zde mohou
nalézt řešení, která jim umožní zlepšit
způsob řízení a provádění svých politik.
Hlavním cílem je podpořit místní
a regionální samosprávy, aby dosahovaly
vyšší efektivnosti při plánování a realizaci
politik ve prospěch občanů.

