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Nadnárodní spolupráce 

• fondy Evropské unie – programovací

v ČR využíváno 26 OPv ČR využíváno 26 OP

sociální soudržnosti),

• cíl Evropská územní spolupráce

meziregionální a nadnárodní

• OP Nadnárodní spolupráce –

• LABEL = adaptace na povodň

• CEframe = koncepce harmonizace

v přeshraničních povodích –

Nadnárodní spolupráce ČR

programovací období 2007 – 2013,

(3 cíle politiky hospodářské a(3 cíle politiky hospodářské a

spolupráce – podpora přeshraniční,

nadnárodní spolupráce (spadá sem 9 OP),

– projekty LABEL, CEframe,

povodňové riziko v povodí Labe,

harmonizace povodňové ochrany

– povodí Dunaje



Základní informace k projekt

• povinnosti ČR vyplývající z

o vyhodnocování a zvládánío vyhodnocování a zvládání

• financování aktivit z prostředků

LABEL a CEframe,

• nutnost předfinancování aktivit,

výši 85% uznatelných nákladů

• důležitá spolupráce z hlediska

přístupu v oblasti povodňové

Základní informace k projektům 

požadavků směrnice 2007/60/ES

povodňových rizik,povodňových rizik,

prostředků EU prostřednictvím projektů

aktivit, následně vrácena dotace ve

nákladů,

hlediska společného nadnárodního

ňové ochrany



Projekt LABEL

• navazuje tematicky i skladbou

(program. období INTERREG(program. období INTERREG

• doba trvání projektu: září 2008

prodloužení projektu o 4-6 mě

• projektoví partneři z Německa

Maďarska (1),

• Lead partner: Saské zemské

• čeští partneři: MŽP, Povodí

kraje Jihočeský, Plzeňský,

Středočeský, Liberecký a Ústecký,

Projekt LABEL

skladbou partnerů na projekt ELLA

INTERREG IIIB CADSES)INTERREG IIIB CADSES)

2008 – únor 2012 (podána žádost o

měsíců),

ěmecka (8), ČR (10), Rakouska (1) a

ministerstvo vnitra,

Povodí Labe, s.p., Povodí Vltavy, s.p.,

ňský, Pardubický, Královéhradecký,

Ústecký,



MŽP a výstupy v rámci LABEL

• „Metodika pro předběžné vyhodnocení

navržení oblastí s významnýmnavržení oblastí s významným

implementace směrnice EU o vyhodnocování

rizik“,

• „Testování reportingu dat předbě

rizik, map povodňového nebezpe

českou část mezinárodního povodí

• „Standardizační minimum pro• „Standardizační minimum pro

nebezpečí a povodňových rizik“,

• Připravuje se „Plán pro zvládání

MŽP a výstupy v rámci LABEL

vyhodnocení povodňového rizika a

významným povodňovým rizikem v rámcivýznamným povodňovým rizikem v rámci

vyhodnocování a zvládání povodňových

ředběžného vyhodnocení povodňových

nebezpečí a map povodňových rizik za

povodí Labe“,

pro zpracování map povodňovéhopro zpracování map povodňového

rizik“,

zvládání povodňových rizik – pilotní projekt“



Projekt CEframe

• doba trvání projektu: březen

• projektoví partneři z ČR, Rakouska,• projektoví partneři z ČR, Rakouska,

• Lead partner: Dolnorakouská

• čeští partneři: MŽP, KÚ Jihomoravského

• Na realizaci spolupracuje

Výzkumný ústav vodohospodá

Povodí Moravy, s.p.,

Český hydrometeorologický

Vysoké učení technické Brno

Projekt CEframe

řezen 2010 – únor 2013,

Rakouska, Slovenska a Maďarska,Rakouska, Slovenska a Maďarska,

Dolnorakouská zemská vláda,

Jihomoravského kraje

vodohospodářský T.G.M. pobočka Brno,

hydrometeorologický ústav,

Brno



MŽP a výstupy v rámci CEframe

1. Evidence aktuálního stavu

protipovodňových opatřeníprotipovodňových opatření

2. Aktualizace záplavových území

povodňových nebezpečí

3. Evidence potenciálních povodň

4. Stanovení povodňových rizik

5. Posouzení možných variant

zvládání povodňových rizik

MŽP a výstupy v rámci CEframe

stavu úprav vodních toků a

území vč. vyhodnocení scénářů

povodňových škod

rizik

variant řešení a návrh plánů pro

rizik



Podrobnější informacePodrobnější informace

www.ceframe.eu

www.labelwww.label

ější informaceější informace

www.ceframe.eu

www.label eu.euwww.label eu.eu


