DTP 3. výzva

Tématicky omezená výzva

Innovative and
socially responsible
Danube Region

Environment and
culture responsible
Danube Region

Better connected
and energy
responsible Danube
Region

Well governed
Danube Region

Žádost o přesun prostředků mezi prioritami

➢ Cooperation programme
➢ Fact sheets k jednotlivým SO
➢ 30 minut konzultace s JS (skype, osobní návštěva)
Concept Note

Topics tackled by the 3rd CfP
SO 1.1: Zlepšování rámcových podmínek a
vyvážený přístup ke znalostem
Zlepšení institucionálních a
infrastrukturních rámcových podmínek
a politických nástrojů pro výzkum a
inovace s cílem zajistit širší přístup k
poznatkům pro rozvoj nových
technologií a sociální dimenzi inovací.

Topics tackled by the 3rd CfP
S.O. 1.1 - 3rd Call restrictions!!!

➢ Inovace služeb se zaměřením na posílení
zaměstnanosti prostřednictvím inovativních
veřejných politik (vnitrostátní nebo regionální
orgány by se měly ujmout vedení) a kreativní
průmysl (se silným důrazem na inovativní
městskou regeneraci prostřednictvím tzv.
service hubs)

Topics tackled by the 3rd CfP
SO 1.2: Zvyšování kvalifikace pro podnikání a
sociální inovace
Podpora inovačních systémů vzdělávání s cílem zvýšit
kompetence zaměstnanců v podnikatelském sektoru, posílit
podnikatelskou kulturu a učení přispívající k lepšímu
uspokojování sociálních potřeb a poskytování služeb ve
veřejném zájmu.

Topics tackled by the 3rd CfP
S.O. 1.2 - 3rd Call restrictions!!!

➢ Posílení kapacity takzvaných podpůrných
organizací (např. Agentur práce, odborů,
organizací trhu práce) poskytování inovativního
podnikatelského vzdělávání a vzdělávání
jednotlivců v rámci znalostní ekonomiky.
➢ Rozvoj inovačních sociálních služeb schopných
lépe vyhovět sociálním potřebám a poskytování
služeb obecného zájmu.

Contact details PA1

Project Officer PA1
Marius Niculae
marius.niculae@interreg-danube.eu
+36 1 896 1967

Topics tackled by the 3rd CfP
SO 2.1: Posílení nadnárodního
vodního managmentu a prevence
povodňových rizik
Posílení společných a integrovaných přístupů k dalšímu
rozvoji a implementaci plánů managmentu povodí v
partnerských státech v souladu s celkovým Danube River
Basin Managment plánem s cílem zlepšit nadnárodní vodní
managment a prevenci povodňových rizik přispívající k
udržitelnému poskytování ekosystémových služeb.

Topics tackled by the 3rd CfP
S.O. 2.1 - 3rd Call restrictions!!!
➢ Managment kvality vod, např. strategií, řešení, opatření ke snížení znečištění živin a
nebezpečných látek, zlepšení kvality povrchových a pozemních vod v Dunaji a jeho
nadnárodně relevantních (pod) povodích - monitorování není hlavním zaměřením
těchto projektů!
➢ Účinnější řešení pro čištění odpadních vod, které může mít nadnárodní dopad;
➢ Integrované řízení zdrojů podzemních vod (z hlediska kvality a / nebo kvantity), v
případě, že projekt může prokázat nadnárodní význam a přístup.
➢ Řízení vodních zdrojů z kvantitativních aspektů (vyvážené využití, koordinace mezi
jednotlivými sektory a spolupráce) s nadnárodním dopadem na vodní útvary.
➢ Strategický přístup v rámci harmonizovaných a koordinovaných provozních
preventivních opatření proti povodním (např. meziodvětvová koordinace, včetně
vodní energie, navigace apod.) Pro relevantní nadnárodní říční (povodí) monitorování není hlavním cílem těchto projektů.

Topics tackled by the 3rd CfP
SO 2.2: Udržitelné využívání přírodního a kulturního
dědictví a přírodních zdrojů
Posílení společných a integrovaných přístupů k zachování a
managmentu přírodní diversity a kulturního dědictví a
zdrojů v podunajském regionu jako základ strategie
udržitelného rozvoje a růstu.

No restrictions for the 3rd Call!

Topics tackled by the 3rd CfP
SO 2.3: Obnovování a hospodaření s ekologickými
koridory
Posílení účinných přístupů k
ochraně, obnově a managmentu
biokoridorů a mokřadů
nadnárodního významu s cílem
přispět k lepšímu stavu ochrany
ekosystémů evropského významu.
No restrictions for the 3rd Call!

Topics tackled by the 3rd CfP
SO 2.4: Zlepšení připravenosti k řízení rizik a
katastrof
Vytvoření a rozvoj účinnější systému řízení ochrany
životního prostředí, který bude řešit krizové situace a zlepší
připravenost veřejných orgánů a organizace civilní ochrany
přispívající ke snížení rizik a dopadů na ekosystémové
služby, biologickou rozmanitost a lidské zdraví.

No restrictions for the 3rd Call!

Contact details PA2
Project Officers PA2
Simona Ene (SO 2.2)
simona.ene@interreg-danube.eu
+36 1 795 4082
Gusztav Csomor (SO 2.1, 2.3, 2.4)
gusztav.csomor@interreg-danube.eu
+36 1 795 3836

Topics tackled by the 3rd CfP
SO 3.1: Rozvoj bezpečných dopravních systémů
šetrných k ŽP a vyvážená dostupnost městských a
venkovských oblastí
Zlepšení plánování, koordinace a vytvoření praktických řešení
pro bezpečnější nízkouhlíkovoudopravní síť šetrnou k ŽP a
služby v oblasti programu, které přispívají k vyvážené
dostupnosti městských a venkovských oblastí.

Topics tackled by the 3rd CfP
S.O. 3.1. - 3rd Call restrictions!!!
➢ Dopravní koridory procházející dunajským regionem (např. řešení
identifikovaných chybějících vazeb, navrhování řešení pro zlepšení
včetně [přeshraničních] systémů managmentu dopravy,
vypracování akčních plánů / plánů realizovatelnosti zaměřených na
další rozvoj dopravních koridorů - zvažování předem
identifikovaných projektů nebo jejich rozvoj),

➢ Cyklistické trasy procházející dunajským regionem (např.
Identifikace chybějících spojů, navrhování řešení pro zlepšení,
vypracování akčních plánů / plánů realizovatelnosti zaměřených na
další rozvoj tras)
➢ Inter- a multi-modalita, včetně rozvoje přístavních spojení s silniční
a železniční dopravou pro zlepšení dopravních řetězců

Topics tackled by the 3rd CfP
So 3.2 Zlepšování energetické bezpečnosti a
energetické účinnosti
Přispění k energetické
bezpečnosti a energetické
účinnosti regionu podporou
rozvoje společných regionálních
skladovacích a distribučních
řešení a strategií pro zvýšení
energetické účinnosti a využití
obnovitelné energie.
No restrictions for the 3rdCall!

Contact details PA3

Project Officer PA3
Ana Leganel
ana.leganel@interreg-danube.eu
+36 1 795 5338

Topics tackled by the 3rd CfP
SO 4.1: Zvyšování institucionální kapacity k řešení
zásadních společenských výzev

*Opening is subject to approval of the programme budget reallocation
by the EC.

Posílení víceúrovňového a nadnárodního řízení a
institucionální kapacity a zajistit životaschopné
institucionálního a právního rámce pro účinnější, širší a hlubší
nadnárodní spolupráci v celém podunajském regionu v
oblastech s významnými společenskými problémy.
No restrictions for the 3rdCall!

3. Topics tackled by the 3rd CfP
SO 4.1: Improve institutional capacities to tackle major
societal challenges
Žádná omezení podle SO ale doporučení určitých témat, která jsou určena
k zajištění strategického dopadu a zamezení zdvojení:
Vzdělávání: Silnější zaměření na zvýšení úrovně vzdělání, uznávání
přeshraničních dovedností a poskytování vzdělávacích služeb pro
ohrožené / marginalizované skupiny
Migrace: větší důraz na důsledky na trhu práce, přístupy zaměřené na
specifické cílové skupiny (např. ženy, osoby s nízkou kvalifikací) a
poskytování služeb (např. zdravotní péče nebo bydlení);
Politika trhu práce: silnější zaměření na mládež a přístup k kvalitním
zaměstnanostem pro specifické cílové skupiny (např. Mládež, starší osoby,
ženy, zranitelné skupiny).
Aktivní občanství a udržitelná demokracie

Contact details PA4

Project Officer PA4
Johannes Gabriel
johannes.gabriel@interreg-danube.eu
+36 1 795 5886

Intervention Logic
nástroj→ který ukáže jak bude dosaženo změny: manuál Part 5
Status
quo

Jaký je v oblasti, který bude
projekt řešit současný stav? Co
je problém?

změna

Jakou změnu projekt přinese?

Specifický
cíl
aktivity

výsledek

Co je naším cílem?

Jak se k cílům dostaneme?
Co jsou naše výsledky ?
A jak je udržíme?

Intervention Logic
Programme
Specific Objective X
[…]

Programme
Mission

Project
Project Main Objective
Contribution to Programme
Specific Objective

Project Specific Objectives
Contribution to Project Main
Objective

Result (Indicator)

Targets

Intensity of cooperation of key
actors and stakeholders in the
Danube area …

(semi-quantitative)

Output (Indicators)

Targets
(quantitative)

-

Nr. of strategies
Nr. of tools
Nr. of pilot actions
Nr. of documented learning
interactions

Project Result
Contribution to Programme Result
Indicator

Project Outputs
Contribution to Programme
Output Indicators

WORK PLAN

Intervention Logic
Project Intervention Logic - Objectives
Specific
Objective X
[…]

Project Main Objective
➢ Jaká je zamýšlená strategická, dlouhodobá změna?
➢ Definice pouze jednoho stručného hlavního cíle

➢ Popis příspěvku hlavního cíle k specifickému cíli
programu

Project Specific Objectives
➢ Jaké jsou okamžité účinky projektu?

➢ Definice až tří konkrétních dílčích cílů
➢ Popis příspěvku konkrétních cílů k hlavnímu cíli
projektu

Intervention Logic
Project Intervention Logic – Result

Programme
Result Indicator
Intensity of
cooperation of key
actors and
stakeholders in the
Danube area …

Project Result

➢ Jaká je výhoda využití výstupů projektu?
➢ Popis pouze jednoho stručného výsledku
➢ Popis příspěvku výsledku projektu k Programme
Result Indicators

Intervention Logic
Project Intervention Logic - Outputs

Programme
Output Indicators

Project Outputs
➢ Co bylo „vyrobeno“ za dané peníze?

-

Nr. of strategies
Nr. of tools
Nr. of pilot actions
Nr. of documented
learning
interactions

➢ Výstupy projektu musí přispívat k jednomu
povinnému ukazateli výstupu programu
(documented learning interactions)
➢ ... a musí přispívat k jednomu až do max. 4 další
programme output indicator

Klíčové faktory k úspěchu
projektu
➢ Máme vizi ohledně konkrétní územní změny v dunajském regionu?
➢ Zabýváme se specifickými potřebami (potenciály) daného dunajského projektu s
nápadem projektu?
➢ Je návrh projektu jednoznačně, explicitně a věrohodně zaměřen na jednu z SO
DTP (s přihlédnutím k tematickým omezením ve 3. CpP)?
➢ Partneři, kterých máme v úvahu: byla zajištěna kritická mzda, závazek a
kompetence?
➢ Byly zvažovány synergie s EUSDR?
➢ Intervenční logika: je to skutečně v souladu s požadavky DTP a je konzistentní?
➢ Byli kriticky posouzeny všechny klíčové aspekty návrhu?
➢ Zkontrolovali jsme s JS PO a / nebo NCP a / nebo "outsider"?

