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Výroční prováděcí zpráva pro Program přeshraniční spolupráce  

Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 

 

ČÁST A – ÚDAJE VYŽADOVANÉ KAŽDÝ ROK („KRÁTKÉ ZPRÁVY“)  

(čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

1. IDENTIFIKACE ROČNÍ/ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O PROVÁDĚNÍ 

CCI 2014TC16RFCB009 

Název 
Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát 

Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020 

Verze 2. verze 

Vykazovaný rok 2015 

Datum schválení zprávy 

monitorovacím výborem 
27.05.2016 

2. PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 2 Nařízení 

(EU) č. 1303/2013 a čl. 14 odst. 3 písm. a) Nařízení (EU) 1299/2013) 

Klíčové informace o provádění programu v dotčeném roce, včetně informací o finančních 

nástrojích, ve vztahu k finančním údajům a údajům o indikátorech. 
 

V dotčeném roce se ve dnech 16. - 17.03.2015 konalo ve Straubingu (vládní kraj Dolní Bavorsko) ustavující 

zasedání Monitorovacího výboru, a to v řádné lhůtě tří měsíců od schválení Programu Evropskou komisí 

dne 17.12.2014. Na svém prvním zasedání schválil Monitorovací výbor zásadní materiály pro realizaci 

Programu. Jedná se především o Jednací řád Monitorovacího výboru a o Komunikační strategii.  Dále bylo 

přijato zásadní usnesení o maximální intenzitě podpory ve výši 85%. 

V následujících měsících byly ze strany Řídícího orgánu, Národního orgánu a Společného sekretariátu 

připraveny další podklady, které jsou pro provádění Programu nutné. Jedná se předevím o pravidla 

způsobilosti výdajů a postup výběru projektů. Tyto dokumenty byly Monitorovacím výborem schváleny  

v rámci písemného oběžného řízení dne 23.10.2015. 

Současně s tím probíhaly práce na vývoji elektronického monitorovacího systému. Základem byl systém 

eMS, vyvinutý INTERACTem, který byl dodavatelem vzešlým z výběrového řízení, adaptován na specifické 

požadavky česko-bavorského Programu. Systém eMS splňuje požadavky čl. 122 odst. 3 Nařízení (EU) 

1303/2013 (e-cohesion). Detailní zpráva o implementaci požadavků e-cohesion bude předložena na třetím 

zasedání Monitorovacího výboru. Při instalaci systému eMS na server Bavorského státního ministerstva 

hospodářství a médií, energie a technologie však bohužel došlo v důsledku technických problémů  

k prodlevám. V důsledku toho již nebylo možno uvolnit systém eMS pro elektronické podávání žádostí  

v roce 2015, jak bylo původně plánováno. Pro žadatele však byl na počátku listopadu 2015 na 

internetových stránkách zveřejněn předběžný formulář Žádosti o poskytnutí dotace s jednotlivými otázkami 

tak, aby se potenciální žadatelé již mohli na tyto otázky připravit. 

Na internetových stránkách programu www.by-cz.eu byly v průběhu roku 2015 průběžně zveřejňovány 

informace pro potenciální žadatele a další zájemce o program EÚS. Na těchto internetových stránkách se 

tak nacházejí všechny informace, které jsou pro žadatele podstatné spolu s dokumenty pro podání Žádosti  

o poskytnutí dotace. A informace týkající se různých akcí a lhůt pro podávání projektů a odkaz na systém 

eMS. 

 

http://www.by-cz.eu/


CS 2   CS 

 

Dne 19.06.2015 se v Řeznu (Regensburg) uskutečnila v prostorách vlády Horní Falce zahajovací akce 

Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020. Nové 

programové období 2014-2020 zahájil za účasti zhruba 200 účastníků státní tajemník Bavorského státního 

ministerstva hospodářství Franz Josef Pschierer společně s náměstkem ministryně pro místní rozvoj České 

republiky Zdeňkem Semorádem. Evropská komise byla zastoupena Dr. Wolfgangem Streitenbergerem, 

senior adviserem na generálním ředitelství pro regionální a městskou politiku, který ve svém projevu blíže 

osvětlil reformu regionální politiky s ohledem na Strategii Evropa 2020 a s tím souvisejícími úkoly ohledně 

tematické koncentrace. Orgány programy představily obsah a struktury Programu spolupráce a možné 

aktivity projektů v rámci čtyř vybraných prioritních os Programu.  

Druhé zasedání Monitorovacího výboru se konalo ve dnech 09.-10.12.2015 v Karlových Varech 

(Karlovarský kraj). Na tomto zasedání byla přijata další zásadní rozhodnutí k realizaci česko-bavorského 

Programu. V rámci tohoto zasedání došlo i k drobným úpravám již schválených pravidel způsobilosti 

výdajů. Řídící orgán dále informoval o oznámení Evropské komisi, čímž je možno Nařízení Komise č. 

651/2014, kterým se v souladu s čl. 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s 

vnitřním trhem (Obecné nařízení o blokových výjimkách) v rámci programu aplikovat.  Vedoucí Řídícího 

orgánu v této souvislosti předložil dokument "Vysvětlení k Obecnému nařízení o blokových výjimkách".  

V oblasti veřejné podpory bylo přijato zásadní usnesení a komentáře k aplikaci nařízení o de-minimis v 

rámci Programu. Monitorovací výbor dále vzal na vědomí Evaluační plán Programu pro nové programové 

období a pravidla pro projekty, vytvářející příjmy. Jednohlasně schváleným usnesením k Dispozičním 

fondům (struktura, realizace, podávání zpráv atd.) v programové oblasti byly vytvořeny předpoklady pro 

oba dispoziční fondy, zmiňované již v Programu spolupráce (realizované Euregiem Egrensis, resp. 

Euregiem Bavorský Les - Šumava - Dolní Inn). V rámci zasedání tak bylo možno současně schválit oba 

fondy jako první "realizační" projekty, analogicky s postupem v programovém období 2007-2013. Dalšími 

projekty, schválenými na tomto zasedání, byly projekty Technické pomoci, rozčleněné podle kódů a zemí  

(v České republice NO (MMR), kraje a Centrum pro regionální rozvoj České republiky, v Bavorsku ŘO a JS 

- celkem 13 projektů), které v následujících letech zajistí efektivní realizaci Programu. Dále byla schválena 

změna Programu spolupráce, kdy došlo ke schválení dosud chybějících a prostřednictvím Řídícího  

a Národního orgánu ve spolupráci s externím ústavem pro sběr dat získaných základních a cílových hodnot 

pěti indikátorů výsledku. Tímto byla splněna  podmínka Evropské komise ohledně dodání těchto hodnot.  

Dne 16.12.2015. byly indikátory výsledku předloženy Evropské komisi v rámci změny Programu (včetně 

menších redakčních úprav Programu). Členové Monitorovacího výboru byli ještě seznámeni s aktuálním 

stavem přípravy elektronického formuláře Žádosti o poskytnutí dotace v systému eMS. 

3. PROVÁDĚNÍ PRIORITNÍ OSY (čl. 50 odst. 2) Nařízení (EU) č. 1303/2013) 

3.1 Přehled provádění 

ID Prioritní osa Klíčové informace o provádění prioritní osy s odkazem na klíčové 

události, významné problémy a opatření přijatá k jejich odstranění 

1 Posilování 

výzkumu, 

technologického 

rozvoje a inovací 

V rámci této prioritní osy dosud nebyly Monitorovacím výborem 

schváleny a tím ani realizovány žádné projekty. Důvodem je skutečnost, 

že nutné struktury programu (mimo jiné úprava elektronického 

formuláře Žádosti o poskytnutí dotace a dalších částí systému eMS, 

které byly Programu bohužel poskytnuty velmi pozdě) dosud nejsou 

odsouhlaseny a dokončeny v konečné podobě. Nositelé projektů se však 

přesto mohli díky zveřejnění předběžných formulářů Žádostí  

o poskytnutí dotace připravit na podání své Žádosti pro první zasedání 

Monitorovacího výboru, které je plánováno v roce 2016. To znamená, 

že orgány Programu pracují s vysokým nasazením na plynulé realizaci 

administrativně technických předpokladů pro realizaci projektů.  

2 
Zachování a 

ochrana životního 

prostředí a účinné 

využívání zdrojů 

Viz výše 
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ID Prioritní osa Klíčové informace o provádění prioritní osy s odkazem na klíčové 

události, významné problémy a opatření přijatá k jejich odstranění 

3 Investice do 

dovedností a 

vzdělávání 

Viz výše 

4 Udržitelné sítě a 

institucionální 

spolupráce 

Jedinými projekty (odhlédnuto od Technické pomoci), které byly na 

druhém zasedání Monitorovacího výboru ve dnech 09.-10.12.2015 

schváleny, byly oba Dispoziční fondy v programové oblasti. Na základě 

skutečnosti, že tyto Dispoziční fondy jsou zmiňovány v Programu 

spolupráce a tento Program byl schválen Evropskou komisí, byly oba 

fondy / projekty schváleny, aniž by prošly bodovým hodnocením, které 

bylo pro projekty zavedeno. U dvou projektů obsahujících (mimo jiné) 

náklady na zaměstnance (personální náklady) a věcné náklady pro 

realizaci Fondu, se oproti tomu musí tento postup aplikovat a proto 

budou projednány teprve v roce 2016. 

Další projekty nebyly v této prioritní ose, stejně jako v ostatních třech 

výše uvedených osách, schváleny, případně realizovány.  

5 Technická pomoc Další projekty, schválené v roce 2015 byly projekty Technické pomoci, 

které v následujících letech umožní efektivní realizaci programu. 

Rovněž u těchto projektů nebylo aplikováno bodové hodnocení, neboť 

jsou detailně popsány v Programu spoluprácce. Pro tyto účely byly 

finanční prostředky, které jsou v souladu s Nařízením (EU)  

č. 1299/2013 pro Technickou pomoc k dispozici ve výši 6% prostředků 

Programu z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), v plné 

míře schváleny. Projekty byly v souladu s Nařízením rozděleny podle 

jednotlivých kódů technické pomoci a dále podle jednotlivých zemí. 

Konkrétně bylo schváleno 13 projektů: 

 

 

 

3.2 Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy (čl. 50 odst. 2 

nařízení (EU) č. 1303/2013) 

Údaje pro společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy podle 

investičních priorit předložené pomocí tabulek 1 až 4. 
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TABULKA 1: Indikátory výsledků (podle prioritních os a specifických cílů); platí rovněž pro prioritní osu „Technická pomoc“ 

 

Automaticky z SFC ROČNÍ HODNOTA 

 

ID Indikátor 
Jednotka 

měření 

Základní 

hodnota 

Základní  

rok 

Cílová  

hodnota  

(2023) 

2014 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Připomínky  

(v případě 

potřeby) 

RI 

1a 

Podíl 

organizač-

ních 

jednotek 

zapojených 

do 

společných 

činností v 

oblasti 

výzkumu a 

inovací 

Organiza-

ční 

jednotky 

12 % 2015 20 % - -        

  

RI 

1b 

Situace 

MSP v 

oblasti 

výzkumu a 

inovací z 

pohledu 

výměny 

znalostí 

Škála  

(1-10) 
3 2015 4 - -        

  

RI 

6c 

Atraktivita 

kulturního 

a 

přírodního 

dědictví 

Škála  

  

(1-10) 

8 2015 9 - -        
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ID Indikátor 
Jednotka 

měření 

Základní 

hodnota 

Základní  

rok 

Cílová  

hodnota  

(2023) 

2014 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Připomínky  

(v případě 

potřeby) 

RI 

6d 

Kvalita 

životního 

prostředí 

ve vztahu 

k biodiver-

zitě a 

ekosys-

témovým 

službám 

Škála  

  

(1-10) 

7 2015 8 - -        

  

RI 

101 

Kvalita 

společné 

nabídky v 

oblasti 

vzdělávání 

Škála  

 (1-10) 
5 2015 6 - -        

  

RI 

102 

Poměr 

míry 

nezaměst-

naných ve 

věku 

15 až 29 

let k 

obecné 

míře v 

dotačním 

území 

% 24,1% 2014 23 % - -        

  

RI 

11 

Intenzita 

přeshranič-

ní 

spolupráce 

Škála  

 (1-5) 
3,33 2014 3,55 - -        
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TABULKA 2: Společné indikátory a pro program specifické indikátory výstupu (podle prioritních os, investičních priorit); platí rovněž pro 

prioritní osu "Technická pomoc".  

 ID 

Indikátor 

(označení 

indikátoru) 

Jednotka 

měření 

Cílová 

hodnot

a
1
 

(2023) 

KUMULOVANÁ HODNOTA 

Poznámky 

2014 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Vybrané 

operace 

[odhad 

poskytnutý 

příjemci] 

OI 

1a 

Pro program 

specifický indikátor 

výstupu: Počet 

výzkumných 

institucí a 

zprostředkujících 

institucí z oblasti 

výzkumu a inovací, 

které se účastní 

přeshraničních 

projektů 

Výzkumné 

instituce / 

zprostřed-

kovatelé 

50 0 0          

Plně 

provedené 

operace 

[skutečné 

splnění] 

0 0          

Vybrané 

operace 

[odhad 

poskytnutý 

příjemci] CO

25 

Společný indikátor 

výstupu: Počet 

výzkumných 

pracovníků, kteří 

pracují v 

modernizovaných 

výzkumných 

infrastrukturách 

Plný 

pracovní 

úvazek 

55 

0 0          

Plně 

provedené 

operace 

[skutečné 

splnění] 

 

                                                 
1
 V případě prioritní osy "Technická pomoc" jsou cíle nepovinné.   
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 ID 

Indikátor 

(označení 

indikátoru) 

Jednotka 

měření 

Cílová 

hodnot

a
2
 

(2023) 

KUMULOVANÁ HODNOTA Poznámky 

Vybrané 

operace 

[odhad 

poskytnutý 

příjemci] 
CO

41 

Společný indikátor 

výstupu: Počet 

podniků, které se 

účastní 

přeshraničních, 

nadnárodních nebo 

meziregionálních 

výzkumných 

projektů 

Podniky 20 

0 0          

Plně 

provedené 

operace 

[skutečné 

splnění] 

           

Vybrané 

operace 

[odhad 

poskytnutý 

příjemci] OI 

1b2 

Pro program 

specifický indikátor 

výstupu: Počet 

realizováných 

aktivit pro posílení 

inovační 

výkonnosti MSP 

Aktivity 11 

0 0          

Plně 

provedené 

operace 

[skutečné 

splnění] 

           

 

 

 

                                                 
2
 V případě prioritní osy "Technická pomoc" jsou cíle nepovinné.   
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 ID 

Indikátor 

(označení 

indikátoru) 

Jednotka 

měření 

Cílová 

hodnot

a
3
 

(2023) 

KUMULOVANÁ HODNOTA Poznámky 

Vybrané 

operace 

[odhad 

poskytnutý 

příjemci] OI 

6c1 

Pro program 

specifický indikátor 

výstupu: Počet 

podpořených 

objektů přírodního 

a kulturního 

dědictví 

Podpořené 

objekty 
44 

0 0          

Plně 

provedené 

operace 

[skutečné 

splnění] 

           

Vybrané 

operace 

[odhad 

poskytnutý 

příjemci] OI 

6c2 

Pro program 

specifický indikátor 

výstupu: Počet 

aktivit v oblasti 

zpřístupnění, 

vytváření povědomí 

a propagace v 

oblasti přírodního a 

kulturního dědictví 

Aktivity 37 

0 0          

Plně 

provedené 

operace 

[skutečné 

splnění] 

           

 

 

                                                 
3
 V případě prioritní osy "Technická pomoc" jsou cíle nepovinné.   
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 ID 

Indikátor 

(označení 

indikátoru) 

Jednotka 

měření 

Cílová 

hodno-

ta
4
 

(2023) 

KUMULOVANÁ HODNOTA Poznámky 

Vybrané 

operace 

[odhad 

poskytnutý 

příjemci] CO

23 

Společný indikátor 

výstupu: Plocha 

stanovišť, která jsou 

podporována s 

cílem zlepšit jejich 

stav z hlediska 

ochrany 

Hektar 525 

0 0          

Plně 

provedené 

operace 

[skutečné 

splnění] 

           

Vybrané 

operace 

[odhad 

poskytnutý 

příjemci] 

OI 

6d2 

Pro program 

specifický indikátor 

výstupu: Počet 

koncepčních 

opatření (studie v 

oblasti zvýšení a 

obnovy biodiverzity 

a ekosystémových 

služeb) 

Koncepční 

opatření  
11 

0 0          

Plně 

provedené 

operace 

[skutečné 

splnění] 

           

 

                                                 
4
 V případě prioritní osy "Technická pomoc" jsou cíle nepovinné.   
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 ID 

Indikátor 

(označení 

indikátoru) 

Jednotka 

měření 

Cílová 

hodno-

ta
5
 

(2023) 

KUMULOVANÁ HODNOTA Poznámky 

Vybrané 

operace 

[odhad 

poskytnutý 

příjemci] 

CO

46 

Počet účastníků 

společných 

programů 

vzdělávání a 

odborné přípravy 

pro přeshraniční 

podporu 

zaměstnanosti 

mládeže, 

vzdělávacích 

příležitostí, 

vysokoškolského 

vzdělání a odborné 

přípravy 

Osoby 1418 

0 0          

Plně 

provedené 

operace 

[skutečné 

splnění] 

           

Vybrané 

operace 

[odhad 

poskytnutý 

příjemci] OI 

102 

Pro program 

specifický indikátor 

výstupu: Počet 

přípravných a 

doprovodných 

aktivit v oblasti 

vzdělávání a 

kvalifikace 

Aktivity 10 

0 0          

Plně 

provedené 

operace 

[skutečné 

splnění] 

           

                                                 
5
 V případě prioritní osy "Technická pomoc" jsou cíle nepovinné.   
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 ID 

Indikátor 

(označení 

indikátoru) 

Jednotka 

měření 

Cílová 

hodnot

a
6
 

(2023) 

KUMULOVANÁ HODNOTA Poznámky 

Vybrané 

operace 

[odhad 

poskytnutý 

příjemci] OI 

111 

Pro program 

specifický indikátor 

výstupu: Počet 

projektových 

partnerů, 

zapojených do 

realizace fondu 

malých projektů 

Partneři 1200 

0 900          

Plně 

provedené 

operace 

[skutečné 

splnění] 

           

Vybrané 

operace 

[odhad 

poskytnutý 

příjemci] OI 

112 

Pro program 

specifický indikátor 

výstupu: Počet 

partnerů, 

zapojených do 

dlouhodobých 

institucionálních 

kooperací 

Partneři 112 

0 0          

Plně 

provedené 

operace 

[skutečné 

splnění] 

           

 

 

 

 

                                                 
6
 V případě prioritní osy "Technická pomoc" jsou cíle nepovinné.   
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 ID 

Indikátor 

(označení 

indikátoru) 

Jednotka 

měření 

Cílová 

hodnot

a
7
 

(2023) 

KUMULOVANÁ HODNOTA Poznámky 

Vybrané 

operace 

[odhad 

poskytnutý 

příjemci] OI 

51 

Pro program 

specifický indikátor 

výstupu: Počet 

společných akcí 

Akce 40 

0 40          

Plně 

provedené 

operace 

[skutečné 

splnění] 

           

Vybrané 

operace 

[odhad 

poskytnutý 

příjemci] 
OI 

52 

 

Pro program 

specifický indikátor 

výstupu: Počet 

pracovníků v 

oblasti administrace 

programu 

FTE 

(ekvivalent 

plného 

úvazku) 

17,5 

0 17,5          

Plně 

provedené 

operace 

[skutečné 

splnění] 

           

 

 

 

 

                                                 
7
 V případě prioritní osy "Technická pomoc" jsou cíle nepovinné.   
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 ID 

Indikátor 

(označení 

indikátoru) 

Jednotka 

měření 

Cílová 

hodnot

a
8
 

(2023) 

KUMULOVANÁ HODNOTA Poznámky 

Vybrané 

operace 

[odhad 

poskytnutý 

příjemci] OI 

53 

Pro program 

specifický indikátor 

výstupu: Počet 

zavedených 

monitorovacích 

systémů 

Monitorov

ací 

systémy 

1 

0 1          

Plně 

provedené 

operace 

[skutečné 

splnění] 

           

Vybrané 

operace 

[odhad 

poskytnutý 

příjemci] OI 

54 

Pro program 

specifický indikátor 

výstupu: Počet 

opatření v oblasti 

dalšího odborného 

vzdělávání 

pracovníků 

zapojených do 

řízení programu 

Partneři 

35 

0 35          

Plně 

provedené 

operace 

[skutečné 

splnění] 

 

           

 

  

                                                 
8
 V případě prioritní osy "Technická pomoc" jsou cíle nepovinné.   
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3.3 Milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) – předloženo ve výročních zprávách 

o provádění od roku 2017 

Poskytnutí údajů o finančních indikátorech, klíčových prováděcích krocích, indikátorech výstupů a výsledků jako milníků a cílů pro výkonnostní rámec 

(počínaje zprávami, které mají být předloženy v roce 2017). 

 

nepoužije se 
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TABULKA 3: Informace o milnících a cílech stanovených ve výkonnostním rámci 

 

Prio-

ritní 

osa 

Druh 

indikátoru 

(klíčový 

prováděcí 

krok, finanční 

indikátor, 

indikátor 

výstupů nebo 

případně 

výsledků) 

ID 

Indikátor nebo 

klíčový 

prováděcí krok 

Jednotka 

měření, 

je-li 

vhodné 

Milník 

pro rok 

2018 

Koneč-

ný cíl 

(2023) 

2014 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Pozn. 

1 OI OI1a 

Počet 

výzkumných 

institucí a 

zprostředkujícíc

h institucí 

z oblasti 

výzkumu a 

inovací, které se 

účastní 

přeshraničních 

projektů 

Výzkum-

né ústavy / 

zprostředk

ovatelé 

5 50   
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Prio-

ritní 

osa 

Druh 

indikátoru 

(klíčový 

prováděcí 

krok, finanční 

indikátor, 

indikátor 

výstupů nebo 

případně 

výsledků) 

ID 

Indikátor nebo 

klíčový 

prováděcí krok 

Jednotka 

měření, 

je-li 

vhodné 

Milník 

pro rok 

2018 

Koneč-

ný cíl 

(2023) 

2014 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Pozn. 

1 OI CO41 

Produktivní 

investice: Počet 

podniků, které 

se účastní 

přeshraničních, 

nadnárodních 

nebo 

meziregionálníc

h výzkumných 

projektů 

Podniky 4 20   

  
                 

1 OI OI1b2 

Počet 

realizováných  

aktivit pro 

posílení 

inovační 

výkonnosti MSP 

Aktivity 2 11   
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Prio-

ritní 

osa 

Druh 

indikátoru 

(klíčový 

prováděcí 

krok, finanční 

indikátor, 

indikátor 

výstupů nebo 

případně 

výsledků) 

ID 

Indikátor nebo 

klíčový 

prováděcí krok 

Jednotka 

měření, 

je-li 

vhodné 

Milník 

pro rok 

2018 

Koneč-

ný cíl 

(2023) 

2014 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Pozn. 

2 OI OI6c1 

Počet 

podpořených 

objektů 

přírodního a 

kulturního 

dědictví 

Podpo-

řené 

objekty 

7 44   

  
                 

2 OI OI6c2 

Počet aktivit v 

oblasti 

zpřístupnění, 

vytváření 

povědomí a 

propagace v 

oblasti 

přírodního a 

kulturního 

dědictví 

Aktivity 6 37   

  
                 

2 OI CO23 

Příroda a 

biodiverzita: 

Plocha 

stanovišť, která 

jsou 

podporována s 

cílem zlepšit 

jejich stav z 

hlediska 

ochrany 

Hektar 78,75 525   
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Prio-

ritní 

osa 

Druh 

indikátoru 

(klíčový 

prováděcí 

krok, finanční 

indikátor, 

indikátor 

výstupů nebo 

případně 

výsledků) 

ID 

Indikátor nebo 

klíčový 

prováděcí krok 

Jednotka 

měření, 

je-li 

vhodné 

Milník 

pro rok 

2018 

Koneč-

ný cíl 

(2023) 

2014 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Pozn. 

3 OI CO46 

Vzdělávání a trh 

práce: Počet 

účastníků 

společných 

programů 

vzdělávání a 

odborné 

přípravy pro 

přeshraniční 

podporu 

zaměstnanosti 

mládeže, 

vzdělávacích 

příležitostí, 

vysokoškolského 

vzdělání a 

odborné 

přípravy 

Osoby  255 1418   

  
                 

4 OI OI112 

Počet partnerů, 

zapojených do 

dlouhodobých 

institucionálníc

h kooperací 

Partneři 20 112   

  
                 

* Členské státy předloží pro indikátory výstupů kumulativní hodnoty.  Hodnoty pro finanční indikátory jsou kumulativní. Hodnoty pro klíčové prováděcí kroky jsou kumulované, pokud 

jsou klíčové prováděcí kroky vyjádřeny pomocí čísla nebo procentního podílu. Je-li výsledek vymezen kvalitativně, je nutno v tabulce uvést, zda jej bylo dosaženo, či nikoli. 
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3.4 Finanční údaje (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

 

TABULKA 4: Finanční údaje na úrovni prioritních os a programu stanovené v tabulce 1 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014
9
 

[Vzor pro předávání finančních údajů]
10

 a v Tabulce 16 vzoru pro Programy spolupráce v rámci Cíle "Evropská územní spolupráce"   

Prioritní 

osa 

Fond 

 

 Základ pro výpočet 

podpory Unie 

 

Financování 

celkem 

 

Míra 

spolufinancování 

 

Celkové 

způsobilé 

náklady operací, 

vybraných pro 

poskytnutí 

podpory 

 

Podíl celkového 

přídělu, na nějž 

se vztahují 

vybrané operace  

 

 

 Veřejné 

způsobilé 

náklady operací 

vybraných pro 

poskytnutí 

podpory  

 

Celková výše 

způsobilých 

výdajů, jež 

příjemci vykázali 

Řídícímu orgánu 

 

 Podíl celkového 

přídělu, na nějž se 

vztahují způsobilé 

výdaje vykázané 

příjemci 

 

Počet 

vybraných 

operací 

 

1 EFRR Celkem  85 % 0  0   0 

2 EFRR Celkem  85 % 0  0   0 

3 EFRR Celkem  85 % 0  0   0 

4 EFRR Celkem  85 % 10.491.197,65 €  10.255.256,65 €   2 

5 EFRR Celkem  85 % 7.297.069,43 €  7.297.069,43 €   13 

     17.788.267,08 €  17.552.326,08 €    

 

 

                                                 
9
 Úřední věstník L 286 ze dne 30.9.2014, S. 1. 

10
 Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013. 
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V daném případě by mělo být uvedeno využití možných přípěvků ze třetích zemí, které se Programu spolupráce účastní (například IPA nebo ENI, 

Norsko, Švýcarsko)  

Není relevantní 
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TABULKA 5: Rozdělení kumulativních finančních údajů podle kategorie zásahů (čl. 112 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 a článek 5 

Nařízení (EU) č. 1304/2013), jak je stanoveno v tabulce 2 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 [Vzor pro předávání finančních 

údajů] a v Tabulkách 6 - 9 Vzoru pro programy spolupráce 

 

Priori

t-ní  

osa 

Vlastnosti výdajů Dimenze kategorizace Finanční údaje 

 Fond Katego

-rie 

regionu 

1  

Oblast 

zásahu 

2  

Forma 

financo

-vání 

Dimen-

ze 

území 

Mecha-

nismus 

územního 

plnění  

5  

Dimenze 

tematické-ho 

cíle EFRR / 

Fond 

soudržnosti 

Vedlej-

ší téma 

ESF 

Dimenze 

ekonomic-

ké  

činnosti 

Dimen-

ze 

polohy 

Celkové 

způsobilé 

náklady 

operací 

vybraných pro 

poskytnutí 

podpory 

(v EUR) 

Veřejné 

způsobilé 

náklady operací 

vybraných pro 

poskytnutí 

podpory | 

(v EUR)  

Celková 

výše 

způsobi-

lých 

výdajů, jež 

příjemci 

vykázali 

Řídícímu 

orgánu 

Počet 

vybra-

ných 

operací 

1 ERDF              

2 ERDF              

3 ERDF              

4 ERDF  119 01  02 11   CZ032 5.994.254,12 € 5.876.254,12 €  1 

4 ERDF  119 01  02 11   DE24D 4.496.943,53 € 4.379.002,53 €  1 

5 ERDF  121 01  07    CZ010 1.494.117,65 € 1.494.117,65 €  2 

5 ERDF  121 01  07    CZ031 280.000,00 € 280.000,00 €  1 
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5 ERDF  121 01  07    CZ032 300.000,00 € 300.000,00 €  1 

5 ERDF  121 01  07    CZ041 245.000,00 € 245.000,00 €  1 

5 ERDF  121 01  07    DE212 4.429.422,36 € 4.429.422,36 €  2 

5 ERDF  122 01  07    DE212 235.294,12 € 235.294,12 €  1 

5 ERDF  123 01  07    CZ010 35.294,12 € 35.294,12 €  1 

5 ERDF  123 01  07    CZ031 49.411,76 € 49.411,76 €  1 

5 ERDF  123 01  07    CZ032 52.941,18 € 52.941,18 €  1 

5 ERDF  123 01  07    CZ041 25.588,24 € 25.588,24 €  1 

5 ERDF  123 01  07    DE212 150.000,00 € 150.000,00 €  1 
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TABULKA 6: Kumulované náklady operací prováděných mimo unijní části programové oblasti   

1.  2.  3.  4.  5.  

 Výše podpory z EFRR*, 

která má být použita na 

operace nebo jejich části, 

prováděné mimo unijní 

část programové oblasti 

na základě vybraných 

operací (v EUR  

Podíl celkového 

finančního přídělu EU, 

přiděleného na operaci 

nebo její části, provedené 

mimo unijní část 

programové oblasti (v %) 

(sloupec 2/   celkový 

finanční příděl z EFRR na 

úrovni programu x 100) 

Způsobilé výdaje podpory 

z EFRR vynaložené na 

operace nebo jejich části 

prováděné mimo unijní 

část programové oblasti, 

které příjemce vykázal 

řídicímu orgánu (v EUR) 

Podíl celkového 

finančního přídělu EU, 

přiděleného na operaci 

nebo její části, provedené 

mimo unijní část 

programové oblasti (v %) 

 (v %) 

(sloupec 4/ /   celkový 

finanční příděl z EFRR na 

úrovni programu x 100) 

Náklady na operace mimo 

unijní část programové 

oblasti
11

 

19.600,35 € 0,02 %   

 

* Podpora z ERDF je stanovena v Rozhodnutí Komise k příslušnému Programu spoulpráce. 

                                                 
11

 V souladu a s výhradou limitních částek podle čl. 20 Nařízení (EU) č.  1299/2013.  
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4. SHRNUTÍ HODNOCENÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

Souhrnný přehled zjištění všech hodnocení programu, která byla zpřístupněna během 

předchozího rozpočtového roku, s odkazem na název a referenční období použitých 

hodnotících zpráv. 

 

Dne 16. prosince 2015 předložila Spolková republika Německo jménem Spolkové republiky Německo a 

České republiky prostřednictvím elektronického systému pro výměnu dat Evropské komisi Žádost o změnu 

Programu spolupráce; v rámci této žádosti navrhla Spolková republika Německo změnu prvků Programu 

spolupráce, uvedených v čl. 8 odst. 2 odrážka 1 písm. b čís. ii Nařízení (EU) č. 1299/2013, které jsou 

všechny součástí Prováděcího nařízení C(2014) 10124. Změna se týká hlášení základních a cílových 

hodnot všech indikátorů výsledku. Kromě toho byla Spolkovou republikou Německo navržena řada změn 

čistě technické povahy, které nevedly k obsahovým změným Programu. K této žádosti byla přiložena 

přepracovaná verze Programu spolupráce.  

V souladu se čl. 30 odst. 1 Nařízení (EU) č. 1303/2013 Evropského parlamentu a Rady Spolková republika 

Německo svoji žádost o změnu Programu spolupráce řádně odůvodnila a zohlednila očekávaný vliv změny 

Programu na dosažení unijní strategie pro inteligentní a udržitelný růst, který podporuje sociální 

začlenění, a na specifické cíle, definované v Programu. Přitom zohlednilo Nařízení (EU) č. 1303/2013 a 

(EU) č. 1301/2013 Evropského parlamentu a Rady a zásady uvedené ve článcích 5, 7 a 8 Nařízení (EU) č. 

1303/2013. 

V souladu s čl. 110 odst. 2 písm. e Nařízení (EU) č. 1303/2013 Monitorovací výbor na svém zasedání dne 

10. prosince 2015 tento návrh změny Programu spolupráce ve formě přepracované verze Programu 

spolupráce prověřil a schválil.   

Upravený program byl vyhodnocen Evropskou komisí, která neuplatnila žádné připomínky podle čl. 30 

odst. 2 Nařízení (EU) č. 1303/2013. 

Žádost o změny a tím i návrhy pro základní a cílové hodnoty indikátorů výsledků byly Prováděcím 

nařízením C(2014) 10124 Evropskou komisí dne 23.02.2016 schváleny.  

 

5. ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÝCH 

OPATŘENÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

a) Záležitosti, které ovlivňují výkonnost programu a přijatých opatření 

Při vývoji elektronického monitorovacího systému došlo bohužel k několika neočekávaným prodlevám. V 

důsledku toho nebylo v roce 2015 možno zahájit elektronické podávání Žádostí o poskytnutí dotace. 

Adaptace systému, poskytnutého INTERACTem, na specifické potřeby česko-bavorského Programu se 

ukázala být mnohem komplexnější záležitostí, než se původně očekávalo. Důvodem je skutečnost, že pro 

zajištění co nejvyšší kontinuity administrativních postupů s programem Cíl 3 bylo do tohoto systému nutno 

zavést řadu procesních prvků, které v tomto systému původně nebyly předpokládány. Kromě toho byl 

formulář Žádosti, vyvinutý INTERACTem, v mnoha bodech nedostatčující a nepokrýval všechny informace, 

které jsou v souvislosti s nově zavedeným systémem hodnocení projektů pro hodnotitele nutné. 

Další technické problémy vznikly při instalaci systému eMS na server Bavorského státního ministerstva 

hospodářství a médií, energie a technologií, což vedlo k další prodlevě. 

Přes všechny tyto potíže se příslušné orgány programu (Řídící orgán, Národní orgán a Společný 

sekretariát) snažily co možná nejrychleji nalézt a dohodnout vhodná řešení, aby tak zabránily dalšímu 

zpoždění. V roce 2015 sice již nebylo možno zahájit elektronické podávání Žádostí o poskytnutí dotace, 

žadatelům však byl na internetové stránce Programu poskytnut dokument s otázkami z této Žádosti a 

všechny ostatní další potřebné dokumenty, které byly pro žadatele významné tak, aby se žadatelé s nimi 

mohli seznámit a připravovat své Žádosti. 
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Kromě toho se příprava modulu pro podávání Žádosti v roce 2015 nacházela ve velmi pokročilém stavu, 

takže zprovoznění této části pro žadatele na jaře roku 2016 již nic nebrání.  Další moduly systému, 

poskytnutného INTERACTem, budou postupně upravovány a zaváděny. 

 

b) VOLITELNĚ U KRÁTKÝCH ZPRÁV, v opačném případě to bude uvedeno 

v bodě 9.1  (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013): 

Posouzení, zda pokrok při dosahování cílů postačuje k zajištění jejich splnění, 

s uvedením případných přijatých nebo plánovaných nápravných opatření. 

  

 

6. SHRNUTÍ URČENÉ OBČANŮM (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

Shrnutí obsahu výroční zprávy a závěrečné zprávy o provádění programu určené 

občanům se zpřístupní veřejnosti a bude odesláno jako zvláštní soubor ve formě přílohy 

výroční a závěrečné zprávy o provádění. 

 

8. ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (článek 46 nařízení (EU) 

č. 1303/2013) 

Pokud se řídicí orgán rozhodl používat finanční nástroje, musí jako přílohu k výroční 

zprávě o provádění Komisi zaslat zvláštní zprávu o operacích zahrnujících použití 

finančních nástrojů. 

 

nepoužije se 

 

8. POKROK PŘI PŘÍPRAVĚ A PROVÁDĚNÍ VELKÝCH PROJEKTŮ A 

SPOLEČNÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ (čl. 101 písm. h) a čl. 111 odst. 3 nařízení (EU) 

č. 1303/2013 a čl. 14 odst. 3 písm. b Nařízení (EU) č. 1299/2013) 

 

8.1. Velké projekty 

 

Významné problémy, které se vyskytly při provádění velkých projektů, a opatření přijatá 

k jejich odstranění. 

Není relevantní 

 

Případná plánovaná změna v seznamu velkých projektů v rámci operačního programu. 

Není relevantní 
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8.2 Společné akční plány 

Pokrok při provádění jednotlivých fází společných akčních plánů. 

Není relevantní 

 

  

Významné problémy opatření přijatá k jejich odstranění   

Není relevantní 

 

 

 


