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SEZNAM POLSKÝCH ZPŮSOBILÝCH ŽADATEL Ů (PARTNERŮ) 

Přeshraničním partnerem musí být subjekt uvedený na seznamu způsobilých žadatelů na polské 
straně a se sídlem na území Slezského, Opolského nebo Dolnoslezského vojvodství.1 Vybraný polský 
subjekt by měl na základě níže uvedeného seznamu českému subjektu potvrdit, že je vhodným 
žadatelem/partnerem pro mikroprojekt. V případě nejasností lze také požádat o informaci Správce 
Fondu mikroprojektů. Kontrola vhodnosti přeshraničního partnera je jedním z kritérií kontroly 
přijatelnosti mikroprojektu. V případě, že toto kritérium nebude splněno, bude žádost z dalšího 
hodnocení vyřazena bez možnosti oprav a doplnění.  

Žadatel/Vedoucí partner, partner mikroprojektu musí  náležet do jedné z níže uvedených 
kategorií institucí, tj. musí být:  

a) státní institucí (vládní), regionální nebo lokální (samosprávní) nebo sdružením takových institucí, 
nebo  

b) institucí zřízenou v souladu s veřejnými nebo soukromými zákony pro konkrétní cíl uspokojování 
potřeb ve všeobecném zájmu, nemající průmyslový nebo obchodní charakter, mající právní 
subjektivitu, financovanou zejména státem, regionálními nebo lokálními institucemi nebo jinými orgány 
řízenými veřejnými zákony nebo jejichž řízení podléhá dozoru těchto orgánů, nebo mající správní 
radu, řídící nebo dozorčí, z níž více než polovina členů je určována státem, regionálními nebo 
lokálními orgány nebo jinými orgány řízenými veřejnými zákony, nebo  

c) mimovládní organizací mající právní subjektivitu.  

V případě institucí uvedených v kategorii a) jsou přípustné subjekty:  
− mající právní subjektivitu v souladu s platnou národní legislativou;  
− nemající právní subjektivitu2:  

• jimž nadřízený orgán (mající právní subjektivitu) udělí plnou moc a který převezme 
finanční odpovědnost za realizovaný mikroprojekt;  

• jejichž jménem bude nadřízený orgán žádat o dofinancování (spolu s uvedením, 
který subjekt bude mikroprojekt realizovat).  

 
 
Níže uvedená tabulka představuje hlavní typy způsobilých žadatelů a partnerů v rámci jednotlivých 
prioritních os, není však seznamem uzavřeným.  
 

 Hlavní typy žadatelů / 
partner ů 

Základní právní dokumenty  upravující fungování  
daného subjektu  

Prioritní 
osa 
(PO) 

1. Jednotky územní samosprávy 
všech stupňů (vojvodství, 
okresy, obce) (JÚS)3 a jejich 
svazy a sdružení 
 

Zákon o obecní samosprávě ze dne 8. března 1990 
(Sb. z. č. 142/2001, ust. 1591 s pozdějšími 
změnami).  
 
Zákon o okresní samosprávě ze dne 5. června 1998 
(Sb. z. č. 142/2001, ust. 1592 s pozdějšími 
změnami).  
 
Zákon o okresní vojvodské samosprávě ze dne 5. 
června 1998 (Sb. z. č. 142/2001, ust. 1590 
s pozdějšími změnami). 

PO2 
PO3 
PO4 

                                                 
1 Subjekt se sídlem na území Slezského nebo Dolnoslezského vojvodství, avšak mimo území podporované 
Programem může být přeshraničním partnerem mikroprojektu, avšak sám nemůže o dotaci žádat. 
2 Týká se jak žadatelů/vedoucích partnerů, tak i partnerů projektu 
3 Rovněž organizační jednotky JÚS, zřízené za účelem realizace stanovených úkolů, působící v rámci právní 
subjektivity JÚS na základě příslušných zmocnění a/nebo plné moci.  
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2. Organizační jednotky JÚS 
mající právní subjektivitu 

Mimo jiné zákon o obecním hospodářství ze dne 
20. prosince 1996 (Sb. z. č. 9/1997, ust. 43 s 
pozdějšími změnami). 

PO2  
PO3 
PO4 

3. Orgány státní správy, včetně 
např. státní zastupitelství, 
policie, hasičský záchranný 
sbor, pohraniční stráž, celní 
orgány, centra krizového 
managementu 

Mimo jiné zákon o vojvodovi a státní správy 
ve vojvodství ze dne 23. ledna 2009 (Sb. z. 
č. 31/2009, ust. 206 s pozdějšími změnami).  

PO2  
PO3 
PO4  

4. Dobrovolný hasičský 
záchranný sbor,  
Horské dobrovolná 
záchranná služba,  
Vodní dobrovolná záchranná 
služba  

Mimo jiné zákon o tělovýchově ze dne 18. ledna 
1996 (úplné znění: Sb. z. č. 226/2007, ust. 1675 s 
pozdějšími změnami).  
 
Zákon o veřejně prospěšné a dobrovolné činnosti ze 
dne 24. dubna 2003 (Sb. z. č. 96/2003, ust. 873 s 
pozdějšími změnami).  
 
Zákon o sdruženích ze dne 7. dubna 1989 (úplné 
znění: Sb. z. č. 79/2001, ust. 855 s pozdějšími 
změnami).  

PO4  

5. Státní zdravotnická 
záchranná služba  

Zákon o státní zdravotnické záchranné službě ze dne 
8. září 2006 (Sb. z. č. 191/2006, ust. 1410 s 
pozdějšími změnami).  

PO4  

6. Veřejná zdravotnická 
zařízení4 

Zákon o zdravotnických zařízeních ze dne 30. srpna 
1991 (úplné znění: Sb. z. č. 14/2007, ust. 89 s 
pozdějšími změnami).  

PO4  

7. Regionální správy vodního 
hospodářství  

Zákon o vodách ze dne 18. července 2001 (úplné 
znění: Sb. z. č. 239/2005, ust. 2019 s pozdějšími 
změnami).  

PO3 
PO4  

8. Vodní společnosti  Zákon o vodách ze dne 18. července 2001 (úplné 
znění: Sb. z. č. 239/2005, ust. 2019 s pozdějšími 
změnami).  

PO3 
PO4  

9. Železniční přepravce 
a správce železniční 
infrastruktury  

Zákon o financování infrastruktury pozemní dopravy 
ze dne 16. prosince 2005 (Sb. z. č. 267/2005, ust. 
2251).  
 
Zákon o železniční dopravě ze dne 28. března 2003 
(úplné znění: Sb. z. č. 16/2007, ust. 94). 

PO3 
PO4  

10. Národní parky a chráněné 
krajinné oblasti / subjekty 
spravující chráněné oblasti  

Zákon o ochraně přírody ze dne 16. dubna 2004 (Sb. 
z. č. 92/2004, ust. w880 s pozdějšími změnami).  

PO2  
PO4  

11. Státní lesní hospodářství 
státní lesy a jeho organizační 
jednotky  

Zákon o lesích ze dne 28. září 1991 (úplné znění: 
Sb. z. č. 45/2005, ust. 435 s pozdějšími změnami).  

PO2  
PO4  

12. Vzdělávací instituce (tj. 
základní organizační jednotky 
vysokých škol nebo vyšších 
odborných škol ve znění 
statutů těchto škol, výzkumné 
instituce Polské akademie 
věd, výzkumné a vývojové 
instituce, mezinárodní 

Zákon o zásadách financování vědy ze dne 8. října 
2004 (úplné znění: Sb. z. č. 169/2008, ust. 1049 s 
pozdějšími změnami).  
 
Zákon ze dne 25. července 1985 o výzkumných a 
vývojových institucích (úplné znění Sb. z. 
č. 159/2008, ust. 993).  

PO2  
PO3 
PO4  

                                                 
4 S ohledem na zaměření Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko a druh projektů, které jsou 
podporovány, jsou veřejná zdravotnická zařízení oprávněna žádat o podporu pouze v rámci prioritní osy 4.   
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vědecké ústavy vytvořené 
na základě zvláštních 
předpisů, organizační 
jednotky mající status 
výzkumné a vývojové 
instituce, Polská akademie 
vzdělávání, jiné jednotky 
mající právní subjektivitu a 
sídlo v Polsku)  
 
Subjekty působící ve 
prospěch vědy, vědecká 
konsorcia, vědecká síť.  

13. Vysoké školy  Zákon ze dne 27. července 2005 o vysokém školství 
(Sb. z. č. 164/2005, ust. 1365 s pozdějšími 
změnami).  

PO2  
PO3 
PO4  

14. Orgány spravující školy 
a zařízení  

Zákon o vzdělávacím systému ze dne 7. září 1991 
(úplné znění: Sb. z. č. 256/2005, ust. 2572 s 
pozdějšími změnami).  

PO2  
PO3 
PO4  

15. Kulturní instituce  Mimo jiné zákon ze dne 25. října 1991 o pořádání a 
provádění kulturní činnosti (úplné znění: Sb. z. č. 
13/2001, ust. 123 s pozdějšími změnami).  

PO2  
PO3 
PO4  

16. Církevní instituce  Mimo jiné zákon ze dne 17. května 1989 o vztahu 
státu a katolické církve v Polské republice (Sb. z. č. 
29/1989, ust. 154 s pozdějšími změnami).  
 
Zákon ze dne 17. května 1989 o zaručené svobodě 
svědomí a náboženského vyznání (úplné znění: Sb. 
z. č. 231/2005, ust. 1965 s pozdějšími změnami).  

PO2  
PO4  

17. Polský rozhlas a Polská 
televize regionální pobočky  

Zákon ze dne 29. prosince 1992 o rozhlasovém 
a televizním vysílání (úplné znění: Sb. z. č. 253/2004, 
ust. 2531 s pozdějšími změnami).  

PO2  
PO3 
PO4  

18. Zařízení sociální péče  Zákon o sociální péči ze dne 12. března 2004 (úplné 
znění: Sb. z. č. 115/2008, ust. 728 s pozdějšími 
změnami).  
 
Zákon o pracovní a sociální rehabilitaci a o 
zaměstnávání postižených osob ze dne 27. srpna 
1997 (úplné znění: Sb. z. č. 14/2008, ust. 92 
s pozdějšími změnami).  
 
Zákon o rodinných přídavcích ze dne 28. listopadu 
2003 (úplné znění: Sb. z. č. 139/2006, ust. 992 s 
pozdějšími změnami).  
 
Zákon o cizích státních příslušnících ze dne 
13. června 2003 (úplné znění: Sb. z. č. 234/2006, 
ust. 1694).  

PO3 
PO4  

19. Nadace, sdružení  Zákon o nadacích ze dne 6. dubna 1984 (úplné 
znění: Sb. z. č. 46/1991, ust. 203 s pozdějšími 
změnami).  
 
Zákon o sdruženích ze dne 7. dubna 1989 (úplné 
znění: Sb. z. č. 79/2001, ust. 855 s pozdějšími 
změnami).  

PO2  
PO3 
PO4  
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20. Průmyslové a obchodní 
komory, hospodářské 
komory, turistické komory, 
rozvojové agentury, jiné 
agentury působící 
ve prospěch podnikání  

Mimo jiné zákon o hospodářských komorách ze dne 
30. května 1989 (úplné znění: Sb. z. č. 84/2009, ust. 
710 s pozdějšími změnami).  

PO2  
PO3 
PO4  

21. Evropské seskupení pro 
územní spolupráci  

Zákon ze dne 7. listopadu 2008 Evropském 
seskupení pro územní spolupráci (Sb. z. č. 218/2008, 
ust. 1390 s pozdějšími změnami).  

PO2 
PO3  
PO4  

 
 


