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Vážení občané,  

 

Nařízení EU č. 1303/2013 nám jako orgánům programu EÚS předepisuje zpracovat 
každý rok tzv. Výroční prováděcí zprávu ("VPZ"). Tyto VPZ jsou publikovány na 
internetových stránkách našeho programu www.by-cz.eu. Obsahují všechny relevantní 
informace o programu za uplynulý rok, jsou však spíše technické povahy a pro externí 
čtenáře obtížněji čitelné. Proto je pro nás potěšením zpracovat společně s VPZ také 
informaci pro občany o obsahu této výroční zprávy. Při čtení tohoto textu je třeba mít na 
zřeteli, že informace, které zde budou zveřejněny, nepodávají detailní informace o 
obsahu programu a o jeho strukturách, ale představují zjednodušenou a srozumitelnou 
informaci o obsahu Výroční zprávy o provádění programu za rok 2016 a poskytují tak 
dobře čitelný přehled o nejdůležitějších událostech za uplynulý rok implementace 
programu. Jako první vstup, kde se můžete informovat o obsahu a hlavním zaměření 
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 v úvodu naší internetové stránky.  

 
Obr. 1 - Programové území 

Realizace Programu v programové oblasti je i nadále zajímavá a komplexní. V roce 
2016 se Program operativně stále více rozvíjel. I když bylo nutné splnit celou řadu 
dalších administrativních úkolů a implementovat řadu procesů, bylo na dvou 
zasedáních Monitorovacího výboru, která se uskutečnila v roce 2016, schváleno více 
než 50 projektů (dále bylo schváleno množství různých malých projektů z obou našich 
Dispozičních projektů, které jsou spravovány dvěma euroregiony v programové oblasti). 
To znamená více než 50krát je v rámci přátelské česko-bavorské spolupráce řešen 
společný úkol nebo problém; to je více než 50 živých česko-bavorských přátelství;  

http://www.by-cz.eu/
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to je více než 50 kooperací různých partnerů projektů, ve kterých státní hranice nehrají 
žádnou roli; více než 50krát se naše společné pohraničí posunulo dál a více než 50krát 
byla existující spolupráce dále prohloubena. Těší nás, že náš Program byl nyní i 
operativně naplněn životem a i nadále žije a že Češi a Bavoři skutečně pracují na tom, 
aby hranice byly postupně odbourávány i v hlavách lidí.  

Realizace a zaměření Programu v roce 2016 

Poté, co byly v roce 2015 Monitorovacím výborem schvalovány výlučně projekty 
Technické pomoci (tedy prostředky pro orgány Programu určené na efektivní 
administraci Programu) a oba Dispoziční fondy, jak jsme o tom informovali v minulé 
zprávě, rozběhl se v roce 2016 také na úrovni projektů. Což znamená, že potenciální 
nositelé projektů mohli v uplynulém roce předkládat ve dvou oficiálně oznámených 
termínech své společně připravené žádosti o poskytnutí dotace na konkrétní projekt. 
Tyto termíny představovaly současně i začátek několik týdnů trvajícího procesu 
hodnocení projektů. I když se doba až k rozhodnutí o podpoře konkrétního projektu 
může jevit jako dlouhá, je nezbytná: nejprve je totiž nutno žádosti vyhodnotit na české 
a na bavorské straně (formální kontrola, kontrola přijatelnosti, kontrola souladu s 
programem a následné hodnocení žádosti na konci celého procesu) a poté na několika 
úrovních, například z hlediska obsahové kvality a přeshraničního dopadu projektu. To 
samozřejmě vyžaduje čas. Nezávislá hodnotící místa totiž musí kromě třiceti až 
osmdesátistránkových žádostí většinou prostudovat a vyhodnotit i nejrůznější přílohy 
(například stavební dokumentaci, odůvodnění, doprovodná stanoviska, rozpočty). Po 
sečtení různých bodových hodnocení může žádost dosáhnout maximálně 100 bodů. 
Monitorovacímu výboru jsou k projednání a rozhodnutí předkládány pouze ty žádosti, 
které během hodnocení obdržely minimálně 70 bodů (žádosti, které nedosáhly 70 
bodů, jsou Monitorovacímu výboru předkládány pouze pro informaci). Systém bodového 
hodnocení a hranice minimálního počtu dosažených bodů byla zavedena v novém 
programovém období s cílem zajistit vysokou kvalitu předkládaných projektů. Projekty, 
které této hranice nedosáhnou, mají podle jasně popsaného postupu možnost své 
žádosti o poskytnutí dotace přepracovat a znovu předložit. To samé platí i pro projekty, 
které Monitorovací výbor sice v zásadě nepovažuje za špatné, ale které pozastaví k 
přepracování s připomínkami k obsahovému vylepšení. 

Náš elektronický monitorovací systém (eMS) byl v roce 2016 již do té míry funkční, že 
umožňoval zpracování a podávání žádostí o poskytnutí dotace elektronicky 
prostřednictvím tohoto systému. Zde je však nutno přiznat, že se občas ještě vyskytly 
nějaké technické problémy. Společně jsme je však dokázali vyřešit a tento komplexní 
systém, prostřednictvím kterého bude například od poloviny roku 2017 prováděno 
vyúčtování projektů, upravit pro potřeby našeho Programu tak, aby jej měli naši 
žadatelé stabilně k dispozici.  

Počátek představovalo v roce 2016 celkem třetí zasedání Monitorovacího výboru ve 
dnech 21. a 22. června v obci Bischofsgrün v okrese Bayereuth v Bavorsku. První kolo 
předkládání žádostí se setkalo s velkým zájmem, předloženo bylo celkem 75 žádostí o 
poskytnutí dotace.  
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Z nich bylo Monitorovacím výborem schváleno 35 projektů s objemem prostředků z 
EFRR ve výši více než 23,5 milionu EUR, z toho 15 projektů bylo schváleno s tzv. 
výhradou, kterou je nutné nejprve splnit (například vypuštění určité položky rozpočtu), 
než může dojít k právnímu navázání prostředků na projekt. Jen v první prioritní ose 
"Výzkum a inovace", která byla nově zavedena v programovém období 2014-2020 a ve 
které mohly vůbec poprvé předkládat žádosti o poskytnutí dotace malé a střední 
podniky, bylo vybráno 17 projektů a tím vyčerpána polovina prostředků určených pro 
tuto prioritu. Dále bylo schváleno "Zásadní usnesení o předkládání projektů 
Monitorovacímu výboru", ve kterém je detailně popsán výše uvedený postup v případě 
projektů, které nedosáhly 70 bodů, nebo které je nutno přepracovat. Byla rovněž 
představena zpráva k oblasti informace a komunikace. Zpráva obsahuje jak hodnocení 
dosaženého pokroku při plnění komunikační strategie, tak i výhled na opatření, 
plánovaná v následujícím roce. Analýza byla zpracována pomocí specifických 
komunikačních indikátorů Programu, které byly předem stanoveny v Komunikační akční 
strategii Programu.  

 
Obr. 2 - Skupinová fotografie třetího Monitorovacího výboru 

Na třetím zasedání bylo stanoveno, že čtvrté zasedání Monitorovacího výboru se 
uskuteční ještě krátce před koncem roku ve dnech 13. a 14. prosince 2016 v Plzni 
v České republice.  
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Obr. 3 - Skupinová fotografie ze 4. Monitorovacího výboru 

 

Ve druhém kole bylo Monitorovacímu výboru předloženo k projednání 39 žádostí o 
poskytnutí dotace. Po intenzivních diskusích bylo schváleno 21 projektů, z toho 6 s 
výhradou. Stav v jednotlivých prioritních osách po čtvrtém zasedání Monitorovacího 
výboru  vypadal následovně: 

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

Z grafu vyplývá velká poptávka po dotačních prostředcích a silná vůle ke společné 
spolupráci v pohraničí: ke konci roku 2016 bylo více než 50 % prostředků EFRR 
rozplánováno na jednotlivé projekty. Konkrétním příkladem z oblasti podpory výzkumu 
a inovací je projekt "BarkBeeDet: Včasná identifikace stromů napadených lýkožroutem 
smrkovým s využitím technologie dronů". V tomto projektu bude vyvinuta metodologie 
pro včasnou detekci stromů napadených lýkožroutem za pomoci bezpilotních leteckých 
systémů (UAS = drony). Díky tomu budou použity současné sensory z oblasti dálkového 
průzkumu Země. Testováním dat různých měřítek (metoda „upscalingu“) bude 
analyzováno měřítko dat, ve kterém je ještě možné detekovat dopady šíření lýkožrouta 
smrkového.  
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To bude základem praktického použití vyvinutých metod na co největším možném 
území za pomoci leteckých prostředků. Řídící orgán dále informoval o přijetí Výroční 
zprávy o provádění Programu za rok 2015 Evropskou komisí. Dále byla projednána 
zásadní témata řízení Programu, jako například úpravy a aktualizace různých 
dokumentů Programu, které jsou v současné době již publikovány na našich 
internetových stránkách. Nebo také informace o stavu plnění ukazatelů výstupu 
jednotlivými projekty. Tyto ukazatele mají umožnit měření konkrétních výsledků 
projektů a slouží Monitorovacímu výboru na jeho zasedáních také jako další podklad 
pro rozhodování, případně jako možnost srovnávání.  

Práce s veřejností 2016 

Práce Programu s veřejností pokračovala také v roce 2016. V této souvislosti je nutno 
na prvním místě uvést naši každoroční informační akci, která tentokrát proběhla 27. a 
28. září 2016 v České republice. Celá informační akce byla zahájena ve Spolkovém 
domě v Modravě odbornou konferencí, na které byli přítomni zástupci českých a 
bavorských ministerstev, českých krajů, euroregionů a měst a obcí z obou stran hranice 
informováni o stavu Programu. Dále byly představeny projekty, které byly naším 
Programem podpořeny, jako například projekt Zlatá stezka - síť turistických cest na 
"Zelené střeše Evropy" nebo projekt PhotoStruk, který se zabývá analýzou historických 
fotografií z pohraničí. A následující den už byl plný turistiky: z obce Modrava a z města 
Železná Ruda byly organizovány dva tematické výlety podél řeky Vydry a Pancířským 
hřbetem. Veřejnost tak měla možnost seznámit se s projekty přímo na místě. Podle 
našeho názoru i s ohledem na reakce přítomných se akce zdařila a byla korunována 
úspěchem. Přesvědčte se však sami:  

 
Obr. 5: - Výroční informační akce 2016: Konference na Modravě 
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Obr. 6: - Výroční informační akce 2016: Výlet v okolí Pancířského hřbetu 

 

 
Obr. 7: - Výroční informační akce 2016: Výlet podél řeky Vydry 

Informační a komunikační práce se však neomezuje pouze na dílčí akce, ale probíhá v 
rámci Programu neustále. V souvislosti s naším Program EÚS tak uspořádaly naše 
kraje, vlády a euroregiony řadu akcí, seminářů a přednášek pro více než 1 000 
účastníků. Zprávy v médiích a tiskové zprávy nám pomáhají při další propagaci 
Programu na veřejnosti a zvýšení zájmu o Program. Také četná distribuce publikací a 
propagačních materiálů napomáhá subjektům programu při jeho programu.  

Rovněž internetové stránky našeho Programu se staly v roce 2016 velmi oblíbenými. V 
roce 2016 zaznamenaly více než 100 000 návštěv. To lze vysvětlit i tím, že se obsah 
našich internetových stránek neustále rozšiřuje a poskytuje Vám nové a aktualizované 
informace a dokumenty, ať se jedná o rozšířené informace o pravidlech způsobilosti, o 
různých stupních hodnocení žádostí o poskytnutí dotace nebo o aktuálních termínech 
pro předkládání žádostí pro následující zasedání Monitorovacího výboru. Tak, jak se 
náš Program dále rozšiřuje a implementuje, tak se rozšiřují i naše internetové stránky, 
které Vám poskytují všechny důležité a potřebné podklady.  
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Závěrem bychom rádi vyjádřili naši naději, že se Vám toto ohlédnutí líbilo a že se 
těšíme na další rok úspěšné spolupráce s Vámi v rámci programu. Přejeme všem 
žadatelům hodně zdaru při přípravě a případně i při realizaci svých projektů. Naše 
místa zpracovávající žádosti vás podpoří radou i činem.  

 

S pozdravem 

Vaše orgány česko-bavorského Programu EÚS  


