
Pravidla spolufinancování pro stanovení maximálních podílů státního rozpočtu a 

zároveň minimální finanční spoluúčasti příjemců na spolufinancování v programech 

Interreg v programovém období 2021-2027. Spoluúčast příjemců je určena dle typu 

příjemce. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Státní rozpočet se bude v programovém období 2021-2027 v programech Interreg podílet na 

národním spolufinancování pouze u níže uvedených typů příjemců: 

1. Organizační složky státu a příspěvkové organizace státu (OSS, PO OSS) 

V případě projektů realizovaných organizačními složkami státu, příspěvkovými 

organizacemi a školskými právnickými osobami zřízenými organizační složkou státu 

(mezi tyto příjemce se také řadí Správa železnic, státní organizace) bude národní část 

spolufinancování v nezbytném minimálním rozsahu pokryta ze státního rozpočtu. Toto 

ustanovení se vztahuje i na školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy a ostatními 

organizačními složkami státu dle školského zákona (Dle § 8 odst. 2 až 5 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů) a na státní vysoké školy. 

 

2. Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení (ve smyslu 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů) a jejich zřizovatelé (vztahuje 

se pouze na zřizovatele ve smyslu §8 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve 

znění pozdějších předpisů – školy a školská zařízení) 

Tato kategorie příjemců se vztahuje na školy a školská zařízení, která jsou zapsaná ve 

školském rejstříku a dále na jejich zřizovatele (pouze obce, kraje, příp. dobrovolné 

svazky obcí), ovšem pouze tehdy, pokud vystupují jako příjemci dotace v projektu, 

jehož účelem jsou investice do majetku, který byl svěřen škole k hospodaření. 

Nevztahuje se na školy zřizované ministerstvy a ostatními organizačními složkami 

státu dle školského zákona, pro které platí podmínky uvedené v bodě 1. 

 

3. Veřejné vysoké školy a výzkumné organizace 

Tato kategorie se vztahuje na veřejné vysoké školy a výzkumné organizace (definice 

výzkumné organizace vychází z článku 2 bod 83 Nařízení Komise č. 651/2014, kterým 

se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za 

slučitelné s vnitřním trhem - Obecné nařízení o blokových výjimkách GBER). Do této 

kategorie nespadají státní vysoké školy, které budou spolufinancovány dle podmínek 

v bodě 1. ani soukromé vysoké školy, které mohou být dle okolností zahrnuty pod bod 

4. 

 

4. Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (veřejně 

prospěšná činnost) 

Cílem této kategorie je vyčlenit soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem 

činnosti není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost 

v oblasti: a) komunitního a lokálního rozvoje, b) odstraňování diskriminace založené 

na rozdílech rasy, etnika, pohlaví, náboženství, či jiné zákonem zakázané 

diskriminace, c) ochrany dětí a mládeže, d) ochrany kulturního dědictví a péče o ně, e) 

ochrany občanských a lidských práv, f) ochrany spotřebitele, g) ochrany zdraví a 



poskytování zdravotních služeb s výjimkou nemocnic uvedených v bodě 3.7, h) 

ochrany životního prostředí, i) podpory nebo ochrany osob se zdravotním postižením 

a znevýhodněných osob, j) pomoci při přírodních a jiných katastrofách a podobných 

událostech, k) pomoci uprchlíkům a ostatním cizincům, l) práce s dětmi a mládeží, m) 

rozvoje demokracie a posilování právního státu, n) sociálního, kulturního a 

hospodářského rozvoje a sociálního dialogu, zejména sociálního dialogu 

realizovaného zástupci zaměstnavatelů a odborů - sociálních partnerů, kteří splňují 

kritéria reprezentativnosti dle příloh 1 a 2 Statutu Rady hospodářské a sociální dohody 

o) sociálních služeb a aktivit sociálního začleňování, včetně sociálního začleňování 

osob znevýhodněných na trhu práce, p) úsilí směřující k odstranění chudoby, q) vývoje 

a výzkumu, r) vzdělávání (např. soukromé vysoké školy), školení a osvěty, s) podpory 

osob ohrožených na trhu práce. Zpravidla se jedná o o.p.s., spolky, ústavy, církve a 

náboženské společnosti, nadace a nadační fondy, případně sociální podniky. 

 

5. Obce a jejich příspěvkové organizace (obce a jejich PO) 

Do této kategorie spadají obce, jimi zřizované příspěvkové organizace a dobrovolné 

svazky obcí (s výjimkou škol a školských zařízení, uvedených pod bodem 2).  

 

6. Kraje, jejich příspěvkové organizace a nemocnice založené krajem ve formě 

obchodních společností (kraje a jejich PO) 

Tato kategorie se vztahuje na kraje, jimi zřizované příspěvkové organizace (s výjimkou 

škol a školských zařízení, uvedených pod bodem 3) a nemocnice založené krajem ve 

formě obchodních společností, ve kterých kraj drží 100% majetkový podíl.  

V případě programů Interreg realizovaných v rámci cíle Evropská územní spolupráce činí 

příspěvek z rozpočtu EU nejvýše 80 %. Část národního spolufinancování ze státního 

rozpočtu se hradí pouze českým příjemcům (hlavním partnerům) a českým projektovým 

partnerům. Výše podílu ze státního rozpočtu se určuje z celkových způsobilých výdajů 

rozpočtu příslušného partnera projektu. Subjekty, ve kterých je většinový podíl obcí a které 

vykonávají funkci správce Fondu mikroprojektů, získají 5% spolufinancování ze státního 

rozpočtu. 

Přehled výše spolufinancování ze SR dle typu subjektu. 

Typ příjemce 
EU 

podíl 

Národní podíl 

Celkem 
max. státní 
rozpočet 

min. 
příjemce/partner 

OSS a PO OSS 80 % 20 % 0 % 100 % 

školy a školská zařízení 80 % 10 % 10 % 100 % 

veřejné VŠ a výzkumné organizace 80 % 10 % 10 % 100 % 

veřejně prospěšná činnost 80 % 10 % 10 % 100 % 

obce a jejich PO 80 % 5 % 15 % 100 % 

kraje a jejich PO 80 % 5 % 15 % 100 % 

 


