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Vážení občané,  

jako každý rok i letos Vám přinášíme ohlédnutí za uplynulými 12 měsíci našeho 
Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 
2014-2020. Informace pro občany je součástí tzv. Výroční prováděcí zprávy (VPZ), 
kterou každý rok zpracováváme dle Nařízení EU č. 1303/2013. Tyto VPZ jsou také 
publikovány na internetových stránkách našeho programu www.by-cz.eu v sekci 
"Informace a komunikace" a obsahují velmi podrobné informace o pokroku programu 
za uplynulý rok, které jsou však spíše technické povahy a pro externí čtenáře obtížněji 
čitelné. Proto jsme zpracovali tento dokument, který je kratší a lépe "čtivější" verzí VPZ 
za daný rok. Při čtení tohoto textu je třeba mít na zřeteli, že informace, které zde budou 
zveřejněny, nepopisují detailně obsah programu a jeho struktury, ale představují 
zjednodušený a srozumitelný přehled o nejdůležitějších událostech za uplynulý rok 
implementace programu. Pro první seznámení se s obsahem a hlavním zaměřením 
česko-bavorského dotačního programu Vám doporučujeme zkrácenou verzi našeho 
Programu spolupráce "Shrnutí programu spolupráce". Tento dokument (stejně jako 
jeho delší technickou verzi) naleznete ke stažení na našich internetových stránkách v 
sekci "Dokumenty". Pro podrobnější informace je Vám pak v téže sekci k dispozici 
"Příručka pro české žadatele". 

 

 

Obr. 1 - Programové území 

 

 

http://www.by-cz.eu/
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Také rok 2018 přinesl v rámci programu přeshraniční spolupráce Česká republika – 
Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 mnoho zajímavých projektů, událostí a 
setkání. K nejdůležitějším setkáním patří zasedání Monitorovacího výboru (MV),  
na kterých jsou schvalovány nové projekty. V roce 2018 se jako obvykle uskutečnila dvě 
zasedání Monitorovacího výboru. Celkem bylo na těchto dvou zasedáních předloženo 
27 projektů ve třech prioritních osách1, z nichž bylo 16 schváleno. Kromě tzv. velkých 
projektů (tzn. projekty nad 25 000 eur) bylo v obou našich Dispozičních fondech 
(Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis a Euroregion Šumava – jihozápadní 
Čechy) schváleno a realizováno několik desítek malých projektů. Všechny tyto projekty 
přispívají k vytvoření dlouhodobých kontaktů v rámci našeho programového území. V 
roce 2018 se partneři 27 projektů z různých institucí pravidelně kontaktovali a scházeli, 
aby vypracovali své koncepty pro předložení, a tím se leckdy ze sousedů stali přátelé, 
kteří se od sebe navzájem učí, a pro které hranice již nehrají žádnou roli. Těší nás, že 
náš program každodenně přispívá nejen k tomu, aby se zlepšovala 
konkurenceschopnost společného příhraničního prostoru a budovalo se atraktivní 
prostředí, ale také aby hranice v našich myslích nehrály již žádnou roli.  

Realizace a zaměření programu v roce 2018 

O rozběhnutí programu s prvními podanými projektovými žádostmi v roce 2016 a  
o zahájení vyúčtování projektů v roce 2017 jsme již informovali v loňské zprávě. Rok 
2018 lze charakterizovat zaběhnutím všech nastavených postupů a procesů. Pro 
představení modulu vyúčtování projektů v elektronickém monitorovacím systému (eMS) 
se ještě v první půli roku konala jak na bavorské, tak na české straně školení  
pro nositele projektů, na kterých byl tento nový modul představen, a kde měli 
zúčastnění možnost klást své dotazy k vyúčtování projektů. V roce 2018 se v našem 
elektronickém monitorovacím systému neobjevily žádné vážné technické problémy. 

Zasedání Monitorovacího výboru: 

Sedmé zasedání Monitorovacího výboru se konalo ve dnech 13. a 14. června 
v Mariánských Lázních v Karlovarském kraji. V tomto kole předkládání žádostí bylo 
Monitorovacím výborem naplánováno 10 projektů s objemem prostředků z EFRR  
ve výši cca 6,3 milionu eur. Z toho 4 projekty byly naplánovány s tzv. výhradou, která se 
musí dle rozhodnutí Monitorovacího výboru nejprve splnit (například vypuštění určité 
položky rozpočtu nebo změna hodnoty indikátoru výstupu). Až po splnění výhrady může 
u projektu dojít k právnímu navázání prostředků, tj. k uzavření smlouvy mezi 
poskytovatelem dotace a konečným příjemcem. Dále byla Monitorovacímu výboru 
představena výroční zpráva k oblasti informace a komunikace. Zpráva obsahovala jak 
hodnocení dosaženého pokroku při plnění komunikační strategie, tak i výhled  
na komunikační opatření, plánovaná v rámci programu v následujícím roce. Dále byl 
představen předběžný program nadcházející Výroční informační akce pro rok 2018, jejíž 
datum bylo stanoveno na září. Členové výboru byli následně informováni o stavu 
procesu designace. Proces designace, neboli jmenování Řídícího a Certifikačního 

                                          
1 Po 5. Zasedání MV byla uzavřena Prioritní osa 1 "Výzkum, technologický rozvoj a inovace", neboť zde byly naplánovány všechny alokované 
prostředky. 
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orgánu programu, byl v roce 2018 dokončen. Díky dokončení tohoto procesu mohla být 
Evropské komisi dne 07.12.2018 doručena první žádost o platbu ve výši 11,7 mil eur, 
což odpovídá přibližně 11 % celkové alokace Programu přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020. Doručením žádosti o platbu je 
zajištěno, že nedojde k žádnému propadnutí prostředků pro rok 2018 (tzn. splnění 
pravidla N+3). Řídící orgán dále informoval o přijetí Výroční zprávy 2017 Evropskou 
komisí. 

Na závěr sedmého zasedání bylo stanoveno, že osmé zasedání Monitorovacího výboru 
se uskuteční ještě před koncem roku, a to ve dnech 05. a 06. prosince 2018 ve městě 
Straubing ve vládním obvodě Dolní Bavorsko. 

 

 

 

 

Obr. 2 - Skupinová fotografie ze sedmého zasedání Monitorovacího výboru 
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Obr. 3 - Skupinová fotografie z osmého zasedání Monitorovacího výboru 

 
Zde bylo Monitorovacímu výboru předloženo k projednání 10 žádostí o poskytnutí 
dotace. Po intenzivních diskusích bylo naplánováno 6 projektů s objemem prostředků 
EFRR ve výši cca 2,7 mil. eur. Stav v jednotlivých prioritních osách po osmém zasedání 
Monitorovacího výboru ukazuje následující obrázek: 
 

 

Obr. 4 - Stav prostředků EFRR v programu po osmém zasedání Monitorovacího výboru v mil. eur a v %. 

Ke konci roku 2018 bylo na jednotlivé projekty rozplánováno cca 87 % prostředků 
EFRR. Prostředky Prioritní osy 1 (Výzkum a inovace) jsou již zcela vyčerpány. Také  
po osmém zasedání Monitorovacího výboru je potřeba dále předkládat projekty  
do Prioritní osy 2 (Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů), konkrétně 
přispívající k naplnění cílové hodnoty indikátoru výstupu "Počet podpořených objektů 
přírodního a kulturního dědictví" (6c) a "Plocha stanovišť, která jsou podporována s 
cílem zlepšit jejich stav z hlediska ochrany" (6d). Oba tyto indikátory jsou nyní splněny 
jen lehce přes polovinu avizované cílové hodnoty (viz obr. 5). Tyto indikátory stanovené 
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ve výkonnostním rámci programu (včetně cílových hodnot, které musí být většinou 
dosaženy do konce programového období) mají umožnit měření konkrétních výsledků 
projektů a slouží Monitorovacímu výboru na jeho zasedáních také jako další podklad 
pro rozhodování, resp. jako možnost srovnávání projektů mezi sebou.  

 
Obr. 5 - Stav plnění cílových hodnot po osmém zasedání Monitorovacího výboru 

Členové Monitorovacího výboru byli v dalším bodě zasedání informováni o stavu 
evaluace našeho programu. V roce 2018 bylo z nabídek čtyř uchazečů vybráno 
konsorcium firem, které evaluaci provede, a sice jsou to firmy ÖIR, SPF Group a SPRINT 
CONSULT. Výsledná závěrečná zpráva bude vyhotovena v polovině roku 2019.  
 
Poté byla podána informace o realizaci obecného nařízení o ochraně osobních údajů 
(GDPR), které je účinné od 25. května 2018. Na webové stránce programu bude 
založena nová sekce "Ochrana údajů". V této sekci budou poskytnuty informace o 
právech a nárocích vycházejících z nařízení o ochraně osobních údajů a s tím 
souvisejícím zpracováním, uváděním a poskytováním dat pro dotazy ze strany nositelů 
projektu. 
 
Zástupkyně Národního parku Bavorský les, jako host Monitorovacího výboru, následně 
představila formou prezentace doposud dosažené výsledky v rámci podpořeného 
projektu "Silva Gabreta Monitoring – Realizace přeshraničního monitoringu biodiversity 
a vodního režimu" z investiční priority 6d "Zvyšování a obnova biodiverzity a 
ekosystémových služeb". Tento projekt umožnil díky společně připravenému 
přeshraničnímu monitoringu biodiverzity zahájit jednotný program v prostoru NP 
Šumava a NP Bavorský les, který pomůže lépe porozumět změnám ekosystémů, jež se 
odehrávají v okolní kulturní krajině na obou stranách hranic. Členové Monitorovacího 
výboru sledovali prezentaci s velkým zájmem, neboť není v našem programu větší 
satisfakce z naší práce, než vidět výsledky úspěšných projektů. 
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Obr. 6 - Projekt č. 26 – Silva Gabreta Monitoring: Partneři projektu z NP Bavorský les a Masarykovy univerzity při 
společném monitoringu rašeliniště v letech 2017 a 2018. Zdroj: NP Bayerischer Wald, prezentace na osmém 
zasedání MV 

 

Práce s veřejností 2018 

Velmi úspěšným hostitelem Výroční akce 2018 česko-bavorského programu se stalo 
město Tachov. Nejprve proběhla v pátek 14. září 2018 odborná konference v REVISu 
(Regionální vzdělávací a informační středisko) za účasti 60 aktérů přeshraniční 
spolupráce. Po přivítání panem Matthiasem Herderichem, vedoucím Řídícího orgánu, 
informoval zúčastněné pan Tomáš Fiala, zástupce Národního orgánu, o historii 
programů přeshraniční spolupráce v České republice od roku 1994 až do současnosti. 
Pan Julian Dieler, zástupce Řídícího orgánu, v návaznosti shrnul informace o aktuálním 
stavu programu: především se věnoval čerpání prostředků a potřebám podpory 
v jednotlivých prioritních osách a také zmínil výhled na období 2020+. Zástupci města 
Tachov následně seznámili přítomné se svými úspěšnými přeshraničními projekty. 
Bavorské partnery zastupovala prezentace Historického parku Bärnau – Tachov 
a zajímavé informace o přeshraniční spolupráci na regionální úrovni mezi Plzeňským 
krajem a Horní Falcí prezentoval zástupce Plzeňského kraje. 

Na odbornou konferenci navázaly v sobotu 15. září 2018 aktivity určené pro širokou 
veřejnost ve sportovním areálu Rychta v Tachově, který byl vybudován v rámci projektu 
„Zlepšení podmínek pro celoroční cestovní ruch v česko-bavorském příhraničí“ 
v uplynulém programovém období. Nabízené aktivity byly různorodé. Počínaje 
sportovními aktivitami jako střelba z luku a střelba ze vzduchové pistole, běžeckým 
závodem na vrchol Vysoká, vyjížďkou a cyklistickým závodem na vrchol Havran,  
přes atraktivní populárně-naučnou prezentaci Historického parku Bärnau-Tachov,  
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až k představení projektů Střední průmyslové školy Tachov, města Tachov, MAS Zlaté 
cesty a Muzea Českého lesa. Celkem přilákala akce do sportovního areálu zhruba 400 
zájemců. Celým programem provázeli maskoti, český lev Václav a bavorský lev Leopold, 
kteří také navštívili se zástupci programu Dožínky Plzeňského kraje probíhající  
na nedalekém náměstí Republiky. Jejich tamější představení přeshraničních projektů, 
které se v okresech Tachov a Tirschenreuth realizovaly a realizují, sledovalo cca 3 000 
návštěvníků slavností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 - Výroční informační akce 2018: Konference v Tachově (REVIS) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 - Výroční informační akce 2018: Konference v REVISu 
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Obr. 9 - Výroční informační akce 2018: Akce pro veřejnost v areálu Rychta v Tachově 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 - Výroční informační akce 2018: Aktivity v areálu Rychta v Tachově 

České kraje, bavorské vlády a euroregiony sídlící v našem dotačním území uspořádaly 
jako každý rok v souvislosti s naším programem EÚS mnoho akcí pro více než 3 500 
účastníků: semináře, přednášky, partnerská fóra, veletrhy. Zveřejněné zprávy v médiích 
a tiskové zprávy nám pomáhají přibližovat program veřejnosti a zvyšují zájem o naši 
práci, také četná distribuce našich publikací a propagačních materiálů pomohla i v roce 
2018 subjektům programu k jeho propagaci. I v roce 2018 jsme pro Vás nechali vyrobit 
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nové praktické propagační předměty, které najdou využití v každodenním životě a které 
rozdáváme na našich akcích. 

Naše dvojjazyčné internetové stránky programu www.by-cz.eu jsou nejdůležitějším 
zdrojem informací, neboť je na nich možné najít a stáhnout všechny potřebné 
dokumenty a příručky. Jsou zde také uvedeny kontakty na všechny subjekty programu. 
Zároveň se na úvodní stránce v sekci "Aktuality" zveřejňují důležité termíny a plánované 
události. Zprávy z minulých akcí, jak pro veřejnost, tak z Monitorovacích výborů, se 
nacházejí v jednotlivých sekcích (např. "Informace a komunikace" nebo "Dotace"). 

Těšíme se na další rok úspěšné spolupráce v česko-bavorském příhraničí a přejeme 
všem žadatelům hodně zdaru při přípravě a realizaci svých projektů.  

 

S přátelským pozdravem 

Vaše subjekty česko-bavorského programu EÚS  


