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Vážení občané, 

 

dle Nařízení (EU) č. 1303/2013 máme jako subjekty programu Cíl EÚS povinnost každý 
rok vypracovat tzv. Výroční prováděcí zprávu (VPZ). VPZ budou zveřejňovány na našich 
internetových stránkách programu: www.by-cz.eu. V těchto zprávách jsou obsaženy 
všechny relevantní informace k programu za předchozí rok. Forma vypracování tohoto 
dokumentu je spíše technického charakteru. Proto jsme přivítali možnost zveřejnění 
dokumentu "Informace občanům k VPZ". Prosím berte na vědomí, že se zde uvedené 
informace primárně nezabývají obsahem a strukturami programu, ale představují 
shrnující a srozumitelnou informaci k obsahu VPZ 2015 a podávají tedy přehled o 
nejdůležitějších údalostech programu, které proběhly v předchozím roce. Co se týká 
obsahu a těžiště česko-bavorského dotačního programu, zde bychom Vám doporučili 
náš dokument "Shrnutí programu spolupráce". Tento dokument (jakož i kompletní 
datová verze) je k dispozici ke stažení na našich internetových stránkách. 

 
Obr. 1 – Mapa dotační oblasti 

Vytvoření nového česko-bavorského programu přeshraniční spolupráce pro programové 
období 2014-2020 nebylo lehkým úkolem. První oficiální jednání tvz. Programové 
skupiny k přípravě nového programu se uskutečnilo již začátkem roku 2013. Mezitím již 
proběhlo 21. jednání. Obsah programu musí být projednán a odsouhlasen, rovněž musí 
být v souladu s předpisy EU. Také se musí vytvořit a odsouhlasit implementační 
struktury tak, aby s nimi budoucí nositelé projektů z obou zemí mohli dobře pracovat. 
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Průběh dotačního programu v roce 2015 

Rok 2015 byl rokem příprav implementačních struktur programu. V roce 2015 se 
konala dvě zasedání Monitorovacího výboru (16.-17.03.2015 ve Straubingu a 09.-
10.12.2015 v Karlových Varech) a proběhla jedna oběžná procedura (říjen 2015), kde 
byly diskutovány, vysvětlovány a odsouhlasovány implementační struktury, které do té 
doby připravily a odsouhlasily subjekty programu.   
Monitorovací výbor schválil na jeho 1. zasedání podstatné dokumenty pro realizaci 
programu. K tomu mimo jiné patřilo schválení Jednacího řádu Monitorovacího výboru a 
Komunikační strategie programu. 

Dále byla pro program schválena nová nejvyšší dotační sazba ve výši max. 85 % a 
Společná pravidla pro způsobilost výdajů. V rámci oběžné procedury schválil 
Monitorovací výbor otázky pro hodnocení pro nový postup hodnocení projektů. V 
budoucnu musí všechny projekty před Monitorovacím výborem projít tímto jednotným 
postupem, ve kterém různí experti hodnotí projekty v daných kategoriích. Do toho 
spadá kvalita obsahu, kvalita přeshraniční spolupráce, kvalita přeshraničního dopadu 
a příspěvek k cílům programu. Všechny projekty, které dosáhnou min. hranice 70 bodů, 
budou předloženy Monitorovacímu výboru k projednání.  
Na druhém zasedání byla učiněna další významná usnesení k realizaci česko-
bavorského programu. Téma legislativa týkající se veřejné podpory získává u Evropské 
komise větší význam. Řídící orgán informoval o tom, že proběhla oznámení ohledně 
Obecného nařízení o blokových výjimkách u Komise a tím je možné v programu 
aplikovat Obecné nařízení o blokových výjimkách. V rámci posuzování veřejné podpory 
má být zjištěno, zda by příjemce díky podpoře získal neoprávněnou výhodu, která by 
vedla k narušení hospodářské soutěže, a tím by byli ostatní aktéři bez této podpory 
znevýhodněni. V oblasti veřejné podpory bylo učiněno zásadní usnesení k uplatnění 
nařízení de-minimis a bylo schváleno Vysvětlení k uplatnění nařízení na podporu de-
minimis. Podpora de-minimis umožňuje podpořit projekty, u kterých je limitována výše 
celkových výdajů, a tím projekt není relevantní z hlediska veřejné podpory.  

 
 



 

 

 
Obr. 2: 2. zasedání Monitorovacího výboru ze dne 09.-10.12.2015 v Karlových Varech 

 

Kromě toho schválil Monitorovací výbor Evaluační plán programu. Tímto plánem je 
stanoveno, jak subjekty programu během programového období se zapojením 
externích znalců kontrolují, zda se dosáhne plánované účinnosti a účelnosti. Dále byla 
na tomto zasedání Monitorovacím výborem schválena pravidla pro projekty vytvářející 
příjmy. Schválením zásadního usnesení k Dispozičním fondům (vybavení, realizace, 
podávání zpráv atd.) byly vytvořeny předpoklady pro realizaci obou Dispozičních fondů 
malých projektů v programovém území (viz také Dokument Program přeshraniční 
spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020). Dispoziční 
fondy jsou spravovány euroregiony "Egrensis" a "Bavorský les – Böhmerwald– Dolní Inn 
/ Euroregion Šumava jihozápadní Čechy" a nabízejí možnost podpořit malé projekty a 
opatření people-to-people s celkovými výdaji do max. 25 000 €. Tento instrument, který 
se již osvědčil v programovém období 2007-2013, je velkým přínosem pro rozvoj 
příhraničí a jeho obyvatele. 

Dále byly na tomto zasedání schváleny projekty tzv. Technické pomoci. Technická 
pomoc obsahuje prostředky programu, které jsou k dispozici subjektům programu k 
účinné realizaci a správě/administraci programu v období 2014-2020 (6 % prostředků 
ERDF programu). Také byly schváleny změny v dokumentu "Program přeshraniční 
spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020" – jednalo 
se jěště o 5 chybějících hodnot indikátorů výsledků (základní a cílové hodnoty), které 
byly stanoveny Řídícím a Národním orgánem ve spolupráci s externím poskytovatelem 
služeb. Doručením těchto změn byla splněna podmínka Evropské komise, kterou EK 
stanovila v rámci schválení programu.  

 



 

 

V novém programovém období klade Evropská komise velký důraz na plnění cílů 
programu – proto musely být zavedeny tzv. indikátory výsledku, které jsou nastaveny 
tak, aby měřily dlouhodobě stanovenou globální změnu, které by se mělo dosáhnout 
realizací programu v příhraničí.    

Současně k těmto krokům byl zřízen elektronický monitorovací systém. Jeho 
prostřednictvím budou mimo jiné předkládány žádosti o dotaci a také proběhne jejich 
kontrola a hodnocení. Zřízení systému, který umožní také komunikaci s příjemcem, je 
dáno nařízením EU a musí být všemi programy EÚS realizováno. Pro všechny zapojené 
programy EÚS byl vypracován elektronický systém, který je zdarma k dispozici a který 
splňuje základní požadavky nařízení ohledně monitorovacího systému. Česko-bavorský 
program se rozhodl pro využití tohoto systému. Vzhledem k tomu, že se systém musel 
upravit dle specifik našeho programu, musel být v rámci výběrového řízení vybrán 
poskytovatel služeb, který má příslušné technické know-how. Vzhledem k různým 
technickým problémům došlo bohužel ke zpoždění spuštění elektronického systému 
pro žadatele, takže v roce 2015 nebylo možné žádosti v elektronické formě podávat. 
Ale záčátkem listopadu 2015 byl na našich internetových stránkách zveřejněn 
předběžný formulář žádosti s příslušnými otázkami, takže žadatelé mohli již začít s 
přípravou žádostí. Mezitím byl elektronický systém z obsahové stránky přepracován, že 
začátkem roku 2016 bylo možné žádosti v elektronické formě podávat.  
 

Slavnostní zahájení programu v Řezně (Regensburg) 

V rámci oblasti práce s veřejností bychom Vás rádi informovali o Slavnostním zahájení 
Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 
2014-2020, které se konalo dne 19. června 2015 v Řezně, v prostorách Vlády Horní 
Falcko. Státní tajemník Franz Josef Pschierer (Bavorské státní ministerstvo 
hospodářství a médií, energie a technologie) zahájil spolu s náměstkem ministryně pro 
místní rozvoj České republiky panem Zdeňkem Semorádem za přítomnosti cca 200 
účastníků nové programové období 2014-2020. Evropskou komisi zastupoval pan Dr. 
Wolfgang Streitenberger (Senior Adviser na Generálním ředitelství pro regionální a 
městskou politiku), který ve svém projevu poukázal na reformu regionální politiky a na 
strategii Evropa 2020 a také na s tím související požadavky ohledně tématické 
koncentrace. 

Subjekty programu prezentovaly nové obsahy a struktury Programu přeshraniční 
spolupráce a poukázaly na možné aktivity projektu v rámci čtyř zvolitelných prioritních 
os programu. V novém programovém období jsou v programu k dispozici prostředky 
ERDF ve výši 103,4 mil. eur.  

 

 
 



 

 

 
Obr. 3 – Slavnostního zahájení programu se zúčastnil velký počet účastníků  

Nové internetové stránky programu  

Tyto a další prezentace, na které bychom chtěli ještě na závěr poukázat, jsou k 
dispozici ke stažení na našich internetových stránkách www.by-cz-eu. Zde jsou 
průběžně zveřejňovány nové informace a také příslušné dokumenty.  

 
Obr. 4 – Internetové stránky s novým designem 

Nyní nám nezbývá nic jiného než potenciálním žadatelům popřát úspěšné podání 
žádosti a poděkovat Vám za Vaši důvěru a trpělivost. 

 

S přátelským pozdravem, 

Vaše subjekty česko-bavorského programu Cíl EÚS  


