Deadline u 3. výzvy
21. září 2017 byla vyhlášena 3. výzva s předpokládanou
alokací přibližně 60 mil. EUR ze zdrojů ERDF. V rámci
třetí výzvy mohou být předloženy projekty do všech
čtyř prioritních os, avšak některé specifické cíle (SC)
v rámci prioritních os 1, 2 a 3 jsou zúženy:
Bez omezení zůstávají SC: 2.2, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2
Tematicky vymezené jsou tyto SC: 1.1, 1.2, 2.1, 3.2,
Uzavřený je jediný SC: 2.3
Veškeré
podmínky
výzvy
jsou
zveřejněny
v tzv. Application package - Third Call. Projekty je
možné předkládat do 25.1.2018, do 18:00 SEČ.
Výsledky hodnocení projektů by měly být zpracované
na podzim roku 2018.

4. výzva plánovaná
v příštím roce
Poslední, 4. výzva programu Interreg
CENTRAL EUROPE má být vyhlášena na konci
roku 2018. Předpokládaný objem dotací,
které zůstanou ve 4. výzvě k dispozici
a budou moci být rozděleny mezi projektové
partnery, je odhadován na 10 mil. EUR ERDF.

Tematické workshopy
v Praze
Pro žadatele v rámci třetí výzvy proběhly v Praze
ve dnech 7. - 8.11.2017 čtyři tematicky zaměřené
workshopy – životní prostředí/kultura, doprava,
inovace a nízkouhlíkové hospodářství. Veškeré
prezentace jsou dostupné na webových stránkách
programu Interreg CENTRAL EUROPE.

Národní infoden k 3. výzvě
V říjnu 2017 uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj,
jako Národní koordinátor a kontaktní místo pro Českou
republiku, Národní infoden určený pro zájemce z ČR, kteří
by rádi podali projekt v rámci 3. výzvy, anebo pro ty,
kteří se chtějí zapojit do projektů jen jako součást
partnerství. Akce se zúčastnil i tým projektového
a finančního manažera ze Společného sekretariátu
programu Interreg CENTRAL EUROPE (se sídlem ve Vídni),
který přiblížil své zkušenosti a tipy na odpovídající podobu
zpracování projektových žádostí ve 3. výzvě. Veškeré
prezentace naleznete zde.

Finanční seminář pro příjemce 3. výzvy
Ministerstvo pro místní rozvoj českým příjemcům, kteří se budou podílet na realizaci projektů z 3. výzvy, rozešle
pozvánky na průvodní akci - tzv. finanční seminář. Termín konání semináře vždy navazuje na termín schválení
projektů aktuálně probíhající výzvy. Účastníkům semináře ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR
(provádějícím kontrolu způsobilosti výdajů) zde budou prezentovány požadavky na způsobilost výdajů a postupy
kontrolorů uplatňované při jejich ověřování.

Akce programu Interreg CENTRAL EUROPE
I v roce 2018 bude Společný sekretariát a projektoví partneři organizovat konference a setkání týkající se témat
programu Interreg CENTRAL EUROPE. Například koncem února 2018 se má konat tzv. Komunikační seminář,
se zaměřením na komunikační a kapitalizační aktivity prováděné projektovými partnery ve lhůtě ´mid-term´
tj. po plynutí první poloviny trvání projektu. Zájemci mohou sledovat všechny akce na webu programu nebo
se přihlásit k odběru newsletteru.

Kontakt:
http://www.interreg-central.eu
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace
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