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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 "srozumitelnější" 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 
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Také rok 2019 přinesl v rámci programu přeshraniční spolupráce Česká republika – 
Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 mnoho zajímavých projektů, událostí a 
setkání. Kromě toho se již konala také první setkání k přípravě nového programu 
v dotačním období od roku 2021. K nejdůležitějším setkáním patří zasedání 
Monitorovacího výboru (MV), na kterých jsou schvalovány nové projekty. V roce 2019 se 
jako obvykle uskutečnila dvě zasedání Monitorovacího výboru. Celkem bylo na těchto 
dvou zasedáních předloženo 25 projektů ve třech prioritních osách1, z nichž bylo 15 
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 2019 se partneři 25 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 2019 

Jak jsme již informovali v loňské zprávě, všechny nastavené postupy a procesy v 
programu se naplno zaběhly a s následujícím rokem se program pomalu blíží ke své 
finální fázi. Rok 2019 lze charakterizovat evaluací stávajícího programu a přípravou 
(programováním) nového dotačního období začínajícího rokem 2021. Programové 
orgány se pětkrát setkaly, aby vyhodnotily stávající období a aby společně připravily to 
nové. Kromě toho se v roce 2019 konal také jeden workshop na téma Fond malých 
projektů. Cílem bylo posbírat nové podněty pro vytvoření fondu a získat první orientaci 
pro přípravu nového programu. Jak jsme již loni informovali, byl program hodnocen také 
externím konsorciem firem. Zpráva o výsledku evaluace byla představena členům 
Monitorovacího výboru na 10. zasedání výboru v Bayreuthu. Výsledky této evaluace 
budou zahrnuty do plánování nového programu. Tato zpráva je přístupná na našich 
internetových stránkách v sekci "Informace a komunikace". Některé projekty byly již 
úspěšně ukončeny: Do konce roku 2019 to bylo sedm projektů. V roce 2019 byla také 
vypsána a zadána socioekonomická analýza. Cílem této analýzy je utvořit si obrázek o 
zásadních strukturálních charakteristikách a vývoji sledovaného území. Výsledky 
socioekonomické analýzy jsou východiskem pro stanovení tematických cílů a 
investičních priorit vhodných pro naše programové území v příštím programovém 
období. 

  

                                          
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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Zasedání Monitorovacího výboru: 

Deváté zasedání Monitorovacího výboru se konalo ve dnech 5. a 6. června v Plzni. V 
tomto kole předkládání žádostí bylo Monitorovacím výborem naplánováno 7 projektů s 
objemem prostředků z EFRR ve výši cca 3 miliony EUR. Z toho 2 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 výhledna komunikační opatření, plánovaná v rámci 
programu v následujícím roce. Certifikační orgán následně informoval členy výboru o 
stavu účetní závěrky. Podle čl. 59 odst. 5 Finančního nařízení EU se Komisi předkládá 
účetní závěrka za účetní rok, zahrnující platby předložené Komisi k úhradě. Do této 
chvíle byly doručeny Evropské komisi dvě žádosti o platbu ve výši přes 14 mil. EUR, což 
odpovídá přibližně 13 % celkové alokace Programu přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020. Další žádost o platbu je 
naplánována na únor 2020. Řídicí orgán dále informoval, že výroční zpráva za rok 
2018 byla Evropskou komisí přijata. 

Členové Monitorovacího výboru navštívili první den zasedání Environmentální centrum 
v Krsech. Zde jsou realizovány projekty č. 203 a 265, které jsou podpořeny z našeho 
programu. Pan Vladislav Houda (zástupce vedoucího partnera) představil členům 
Monitorovacího výboru výsledky prvního projektu a vytvořenou interaktivní výstavu. 
Tento projekt se zabývá problematikou světelného znečištění a zachování přirozeného 
nočního prostředí včetně tmavé oblohy. Projekt vysvětluje důsledky světelného 
znečištění pro člověka a přírodu a zvyšuje povědomí o tomto problému ve společnosti.  

Na druhém dni zasedání Monitorovacího výboru proběhl workshop k reflexi programu v 
aktuálním programovém období. Cílem workshopu bylo prodiskutovat, co nyní funguje 
dobře a kde stále existuje potenciál k vylepšení, aby mohl být program ve svém 
nadcházejícím programovém období pro příjemce ještě atraktivnější. Při této příležitosti 
představili externí evaluátoři programu průběžné výsledky probíhající evaluace 
programu. Evaluace programu, kterou vypsalo Bavorské státní ministerstvo 
hospodářství, byla zpracována konsorciem tří firem (ÖIR, SPF Group, SPRINT 
CONSTULT). Zpráva o výsledku předložilo konsorcium v průběhu roku 2019. 

Na závěr devátého zasedání bylo stanoveno, že desáté zasedání Monitorovacího 
výboru se uskuteční ještě před koncem roku, a to ve dnech 26. a 27. listopadu 2019 ve 
městě Bayreuth ve vládním obvodě Horní Franky. 
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Obr. 2 - Skupinová fotografie z devátého zasedání Monitorovacího výboru 

 
 
 

Obr. 3 - Skupinová fotografie z desátého zasedání Monitorovacího výboru 
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V Bayreuthu bylo Monitorovacímu výboru předloženo k projednání 15 žádostí o 
poskytnutí dotace. Po intenzivních diskusích bylo naplánováno 8 projektů s objemem 
prostředků EFRR ve výši cca 4,5 mil. EUR. Stav v jednotlivých prioritních osách po 
desátém zasedání Monitorovacího výboru ukazuje následující obrázek: 
 

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

Ke konci roku 2019 bylo na jednotlivé projekty rozplánováno cca 93,7 % prostředků 
EFRR. Prostředky Prioritní osy 1 (Výzkum a inovace) jsou již zcela vyčerpány. Také  
po desátém 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 
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 desátém zasedání Monitorovacího výboru 
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Ještě před prvním dnem zasedání se dne 26. 11. 2019 dopoledne konal workshop 
k reflexi Fondu malých projektů za aktuální programové období. Cílem workshopu bylo 
získat zpětnou vazbu k malým projektům od členů Monitorovacího výboru a především 
od zástupců našich euroregionů v dotačním území. 
 
V rámci zasedání výboru byli jeho členové informováni o výsledcích evaluace programu. 
Závěry z obou částí evaluace (tzn. evaluace implementace programu a dopadová 
evaluace) představili pan Arndt Münch (ÖIR GmbH) a pan Josef Mareš (SPF GROUP 
s.r.o.). 

Obr. 6 – Pan Münch (ÖIR GmbH) představuje členům Monitorovacího výboru výsledky evaluace programu 

 

Následně prezentoval pan Prof. Dr. Thomas Scheibel, z Univerzity Bayreuth – Fakulta 
biologických materiálů, doposud dosažené výsledky projektu "Ekologické polymery na 
biologickém základě". Tento projekt byl naplánován na 3. zasedání Monitorovacího 
výboru a zabývá se vývojem materiálů zakládajících se na hedvábí, které lze aplikovat 
v medicíně. Cíleně jsou přitom vyráběny struktury, které se využívají při podpoře hojení 
ran a v regenerativní medicíně. Díky spolupráci jeho týmu s kolegy z Biologického 
centra AV ČR v Českých Budějovicích byl posílen přenos vědeckých a technologických 
poznatků v regionu. 
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Práce s veřejností 2019 

Bavorské ministerstvo hospodářství informovalo dne 7. listopadu 2019 v rámci 
každoroční výroční informační akce o probíhajícím programu přeshraniční spolupráce 
Svobodný stát Bavorsko – Česká republika Cíl EÚS 2014-2020. Kromě informací k 
aktuálnímu programovému období a k výhledu na přeshraniční program mezi Českou 
republikou a Bavorskem v nadcházejícím období se v tomto roce akce zaměřila na 
odbourávání jazykových překážek a integraci dotačních programů EU. 

Prezident Vlády Horní Falce, pan Axel Bartelt, přivítal téměř 150 hostů v zrcadlovém 
sále Vlády. Připomněl odvahu Čechů před 30 lety a ocenil příspěvky projektů INTERREG 
k integraci regionu od pádu Železné opony. Kromě vedoucích Řídicího a Národního 
orgánu programu se k přivítání připojil i politický a obchodní konzul Generálního 
konzulátu České republiky v Mnichově pan Jan Kreuter. Dopoledne bylo vyhrazeno 
informacím pro potenciální příjemce. Zástupci orgánů programu informovali o různých 
dotačních možnostech v rámci Evropské územní spolupráce jako podmnožiny fondu 
Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). 

Odpoledne bylo věnováno podpořeným projektům. Nejprve byl působivě prezentován 
projekt "Výzkum rysa ostrovida", jak je pomocí nejmodernějších metod zaznamenána 
na česko-bavorské hranici populace rysa a jak jsou zkoumány jejich zvyky. Vývoj 
projektu současně demonstroval, jak se z malého přeshraničního projektu může stát 
nadnárodní projekt zahrnující několik zemí. 

Poté představily tři různé projekty z oblasti jazykové podpory své výsledky a úspěchy. 
Nejprve Jazykové kompetenční centrum pro češtinu a němčinu, které nabízí výuku 
jazyků mateřským školkám i školám a pořádá přeshraniční výměny žáků, přes 
umělecky zaměřený projekt "Chceme být spolu – umění je cesta", který spojuje české a 
německé žáky v rámci uměleckých projektů, až po studijní obor "Interdisciplinární 
bavorská studia" Západočeské univerzity v Plzni. Vybrané projekty tak názorně 
představily rozmanitost aktivit v programu. 

Na závěr se uskutečnila pódiová diskuze na téma „odbourávání jazykových bariér". Na 
pódiu zasedli mj. zástupkyně Evropské komise, zástupce Bavorského státního 
ministerstva vzdělávání a kultu nebo zástupkyně a zástupce institucí podporujících 
jazykovou výuku. Ze závěrů diskuze vyplývá, že i v novém dotačním období od roku 
2021 je pro naše programové území podpora výuky jazyků důležitá a je považována za 
relevantní. Našim úkolem bude přimět naše nositele projektů ke koordinované 
spolupráci. 
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Obr. 7 - Výroční informační akce 2019: Konference v Regensburgu 

 

 
Obr. 8 - Výroční informační akce 2019: Konference v Regensburgu 
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Obr. 9 - Výroční informační akce 2019: Konference v Regensburgu 

 
 

 

Obr. 10 - Výroční informační akce 2019: Konference v Regensburgu 
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České kraje, bavorské vlády a euroregiony sídlící v našem dotačním území uspořádaly 
jako každý rok v souvislosti s naším programem EÚS přes 80 akcí pro více než 5 000 
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 
2019 subjektům programu k jeho propagaci.  

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"). 

V roce 2019 byly v rámci plánování nového programového období diskutovány také 
nové internetové stránky programu. Programové orgány budou ve spolupráci 
s poskytovatelem IT služeb vytvářet nový koncept a design programových stránek 
pro nadcházející období. Nápady od našich příjemců budou srdečně vítány. Pokud byste 
měli tipy, nápady nebo přání k naší domovské stránce programu, zašlete je e-mailem 
Společnému sekretariátu. 

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  


