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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 jsme velmi rádi zpracovali 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 realizaci programu za rok 2017 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 na úvodní straně na našich internetových 
stránkách.  

 
Obr. 1 - Programové území 

Realizace programu v programové oblasti zůstala i nadále v roce 2017 zajímavá a pro 
všechny zúčastněné vskutku plná výzev. V minulém roce se program operativně zcela 
etabloval a mnoho procesů se již nyní plně zaběhlo. Přesto však zůstala celá řada 
administrativních úkolů, které je třeba vyřešit a různé postupy, které se musí ještě 
implementovat, ale celkově vzato vykazujeme v roce 2017 velmi pozitivní bilanci. Na 
obou dvou zasedáních Monitorovacího výboru, která se v roce 2017 uskutečnila, bylo 
dohromady naplánováno 38 projektů (dále byly schváleny různé malé projekty v obou 
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našich Dispozičních fondech, které jsou spravovány oběma euroregiony v programové 
oblasti). Z toho vyplývá 38 šancí, které se pro Bavorsko a Českou republiku naskytly; 
šance, u kterých se objevily nejen konkrétní obsahové a odborné výzvy a překážky, jež 
musely být překonány, ale také byla 38krát vytvořena základna pro případné 
dlouhodobé přeshraniční spolupráce. Ze sousedů se stávají přátelé, kteří se od sebe 
navzájem učí, a pro které hranice již nehrají žádnou roli. Těší nás, že náš program 
každodenně přispívá k tomu, aby hranice v myslích nehrály žádnou roli.  

Realizace a zaměření programu v roce 2017 

Poté, co se program v roce 2016 plynule rozběhl, jak jsme již informovali v loňské 
zprávě, a potencionální žadatelé mohli podávat ve stanovených termínech své 
projektové žádosti, byly stanoveny další cíle, týkající se programování procesů v 
elektronickém monitorovacím systému (eMS). Modul "Podávání zpráv a kontrola 
výdajů" byl orgány programu v eMS implementován, v dubnu 2017 byl příjmencům 
zpřístupněn, čímž mohlo být zahájeno vyúčtování projektů. Aby se již od začátku 
předešlo četným dotazům ze strany příjemců a kontrolorů, byla jak na bavorské, tak na 
české straně realizována školení, která tento nový modul představila a kde měli 
zúčastnění možnost klást své dotazy k vyúčtování projektů – tato služba byla všemi 
zúčastněnými velmi pozitivně hodnocena, Kvůli nezbytné ale ne vždy zcela jednoduché 
administraci tohoto procesu bylo nutné připravit interní pravidla a příručky, stejně tak 
vypracovat a zveřejnit návody a pokyny pro příjemce. Žadatelé mohli konečně podat 
první žádosti o platbu a koncem roku došlo k prvnímu vyplácení finančích prostředků. 

Celkově lze říci, že počáteční obtíže, které měl náš elektronický monitorovací systém 
(eMS) v rámci podávání žádostí, se v roce 2017 téměř neprojevily, a že systém eMS již 
nyní fungoval stabilně. Implementace systému ale zůstala i nadále v roce 2017 
náročná a objevily se před námi některé další technické výzvy, pro které bylo možné 
nakonec vždy nalézt vhodná řešení. Tento modul byl upraven podle potřeb našeho 
programu a poté dán k dispozici našim žadatelům. 

Zasedání Monitorovacího výboru: 

Páté zasedání Monitorovacího výboru se konalo ve dnech 29. a 30. května v Hluboké 
nad Vltavou v Jihočeském kraji (Česká republika). Po třetím kole předkládání žádostí 
bylo Monitorovacím výborem naplánováno 18 projektů s objemem prostředků z EFRR 
ve výši více než 9,4 milionu EUR. Z toho 6 projektů bylo naplánováno 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. Dále bylo schváleno "Zásadní 
usnesení k postupu v případě hrozícího nebo nastalého vyčerpání rozpočtu jednotlivých 
investičních priorit", který detailně popisuje postup v případě, když jsou v dané prioritě 
vyčerpány veškeré alokované prostředky EFRR. Monitorovacímu výboru byla rovněž 
představena zpráva k oblasti informace a komunikace. Zpráva obsahuje jak hodnocení 
dosaženého pokroku při plnění komunikační strategie, tak i výhled na komunikační 
opatření, plánovaná v rámci programu v následujícím roce.  
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Obr. 2 - Skupinová fotografie z pátého Monitorovacího výboru 

Na pátém zasedání bylo stanoveno, že šesté zasedání Monitorovacího výboru se 
uskuteční ve dnech 7. a 8. prosince 2017 ve městě Rötz v Horní Falci (Bavorsko). 

 
Obr. 3 - Skupinová fotografie ze  šestého. Monitorovacího výboru 
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Zde bylo po čtvrtém kole předkládání žádostí Monitorovacímu výboru předloženo k 
projednání 27 žádostí o poskytnutí dotace. Po intenzivních diskusích bylo naplánováno 
20 projektů s objemem prostředků EFRR ve výši 15 mil. EUR. Stav v jednotlivých 
prioritních osách po šestém zasedání Monitorovacího výboru ukazuje následující graf: 

 

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

Z grafu vyplývá kontinuálně velká poptávka po dotačních prostředcích a silná vůle ke 
společné spolupráci v příhraničí: ke konci roku 2017 bylo na jednotlivé projekty 
rozplánováno více než 78 % prostředků EFRR. Prostředky Prioritní osy 1 (Výzkum a 
inovace) byly zcela vyčerpány. Program přispívá také k oblasti ochrana přírody. V oblasti 
investiční priority 6d "Zvyšování a obnova biodiverzity a ekosystémových služeb" byl 
např. schválen projekt k posilování populací perlorodky říční – téma, se kterým se v 
každodenním životě jen tak nesetkáváme, ale jehož význam a důležitost si člověk 
uvědomí, jakmile si přečte společnou výzvu, kterou popisují odborníci v projektové 
žádosti. 

Řídící orgán dále informoval o přijetí Výroční zprávy 2016 Evropskou komisí a o 
ukončení programu Cíl 3 Česká republika -  Svobodný stát Bavorsko 2007-2013. 
Následně podali zástupci Euregia Egrensis a Euregia Bavorský les -  Šumava -  Dolní Inn 
zprávu o realizaci obou Dispozičních fondů. Monitorovací výbor dále schválil mimo jiné 
dvě zásadní usnesení, která upravují maximální dobu realizace projektu a stanovují 
opatřetí k monitorování naplánovaných projektů resp. o podávání zpráv. Dále byla 
projednána zásadní témata řízení programu, jako například vývoj v procesu designace 
programu; nebo informace o stavu naplnění indikátoru výstupu u jednotlivých projektů. 
Tyto indikátory stanovené ve výkonostním 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 mezi sebou.  
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Práce s veřejností 2017 

Dne 26. října 2017 se konala na pobočce Bavorského zemského úřadu pro životní 
prostředí v Kulmbachu Výroční informační akce. Letošní Výroční informační akce byla 
zaměřena na prioritní osu 2 „Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů“. Po 
přivítání panem Matthiasem Herderichem (vedoucí Řídícího orgánu) a panem Jiřím 
Horáčkem (vedoucí Národního orgánu) podali paní Veronika Beranová (zástupkyně 
Národního orgánu) a pan Julian Dieler (zástupce Řídícího orgánu) informace o 
aktuálním stavu programu. Především se věnovali čerpání prostředků a potřebám 
podpory v jednotlivých prioritních osách a explicitně upozornili na dotační možnosti v 
oblasti ochrany životního prostředí a před přítomným (odborným) publikem propagovali 
vypracování projektových žádostí v této oblasti. 

 Následně vystoupili pan Manfred Scheidler (Vyšší úřad pro ochranu přírody u Vlády 
Horní Franky) a pan Franz Leibl (Ředitel Národního parku Bavorský les) s přednáškou 
na téma "Potenciály v oblasti ochrany přírody a účinného využívání zdrojů v česko-
bavorském příhraničí". Jak přednášky, tak i následná prezentace projektů z prioritní osy 
2 jsou důkazem toho, že přehraniční spolupráce není důležitá jen pro srůstání 
příhraničí, ale je také důležitá pro využívání různých synergetických efektů ve 
společných projektech českých a bavorských partnerů projektů.  

Cca 50 účastníků, kteří se zúčastnili Výroční informační akce v Kulmbachu, měli 
možnost získat informace o možnostech podpory v rámci Programu přeshraniční 
spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko v oblasti životního prostředí a 
informace o nutnosti realizace projektů zaměřených na oblast ochrany životního 
prostředí v programovém území.  

 
Obr. 5: - Výroční informační akce 2017: Konference v Kulmbachu 
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Obr. 6: - Výroční informační akce 2017: Konference v Kulmbachu 

Dále uspořádali naše kraje, vlády a euroregiony v oblasti informačních a 
komunikačních opatření v souvislosti s naším programem EÚS řadu akcí, seminářů a 
přednášek pro více než 4000 účastníků. Různé zprávy v médiích a tiskové zprávy nám 
pomáhají přibližovat program veřejnosti a zvyšují zájem o program. Také četná 
distribuce našich publikací a propagačních materiálů, které je možné i stáhnout na 
našich internetových stránkách, napomáhá subjektům programu k jeho propagaci.  

Naše dvojjazyčné internetové stránky programu www.by-cz.eu jsou nejdůležitějším 
médiem programu, neboť je na nich možné najít a stáhnout všechny zajímavé a 
důležité informace a dokumenty. 

Doufáme, že se Vám toto ohlédnutí líbilo. Těšíme se na další rok úspěšné spolupráce v 
česko-bavorském příhraničí a přejeme všem žadatelům hodně zdaru při přípravě resp. 
realizaci svých projektů. Naše Místa zpracovávající žádost Vás rádi podpoří radou i 
činem.  

 

S pozdravem 

Vaše orgány česko-bavorského programu EÚS  


