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2. PŘEHLED PROVÁDĚNÍ PROGRAMU SPOLUPRÁCE (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 a čl. 14 
odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1299/2013) 
 
Klíčové informace o provádění programu spolupráce pro dotčený rok, včetně údajů o finančních 
nástrojích, ve vztahu k finančním údajům a údajům o indikátorech. 
V roce 2018 se konaly dva Monitorovací výbory (MV). 

Sedmé zasedání se konalo ve dnech 13. a 14. června 2018 v Mariánských Lázních v Karlovarském kraji. Celkem bylo 
předloženo 16 žádostí o poskytnutí dotace, které prošly standardním projektovým hodnotícím postupem. Jednotlivé kroky 
tohoto postupu byly již uvedeny v prováděcí zprávě 2016. Z 15 projektů, které prošly úspěšně hodnocením a byly 
Monitorovacímu výboru nakonec předloženy ke schválení, bylo schváleno 10 projektů o objemu přes 6,3 milionů EUR z 
Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Z toho jich bylo 4 schváleno s tzv. výhradou, která musí být nejdříve 
splněna, aby bylo možné v rámci osvědčeného dvoustupňového procesu dojít k právnímu navázání prostředků. 
Projednávala se i další témata, jako např. zpráva k oblasti informace a komunikace.  

Osmé zasedání MV proběhlo dne 5. a 6. prosince 2018 v městě Deggendorf (Dolní Bavorsko). Bylo podáno 12  žádostí o 
poskytnutí dotace, z nichž bylo nakonec 10 předloženo Monitorovacímu výboru k projednání. V rámci tohoto zasedání 
bylo nakonec schváleno 6 projektů o celkovém objemu prostředků z EFRR ve výši 2,7 milionů EUR, 4 z nich s výhradou. 
V rámci ostatních bodů jednání informoval Řídící orgán o evaluaci Programu a realizované výroční informační akci pro 
veřejnost. Poté následovaly informace k souhrnnému nařízení. V této souvislosti bylo usneseno, že se v programovém 
období 2014-2020 nebude uplatňovat čl. 67 odst. 2a Nařízení (EU) č. 1303/2013. Poté Národní orgán informoval členy 
MV o novinkách (jako např. politické cíle, pravidlo N+2, předfinancování, termíny a předběžný harmonogram 
programování atd.) v rámci programového období 2021-2027. Dalším důležitým tématem zasedání bylo podání 1. žádosti 
o platbu ve výši cca. 11,7 mil. EUR Evropské komisi. Doručením žádosti o platbu je zajištěno, že nedojde k žádnému 
zrušení prostředků pro rok 2018 (splnění pravidla N+3). Dále Řídící orgán informoval o realizaci Obecného nařízení o 
ochraně ůdajů (GDPR). Ještě před rozhodováním o předložených žádostech o poskytnutí dotace byl MV Společným 
sekretariátem informován o stavu plnění indikátorů výstupu. I nadále se musí vyvinout vyšší úsilí v Prioritní ose 2. V této 
souvislosti bylo upozorněno na to, že usnesení o indikátoru výstupu 6c1, které bylo schváleno na 6. zasedání 
Monitorovacího výboru, bude i nadále platit až do odvolání. Informace budé také zveřejněna na internetové stránce 
Programu. 

Stav čerpání prostředků programu tak (včetně Technické pomoci) činí ke konci roku 2018 necelých 90 milionů EUR, resp. 
87 % disponibilních prostředků EFRR. V rámci IP 1a, sloužící k posílení přeshraničních aktivit v oblasti výzkumu a 
inovací a v IP 1b (Zlepšení zapojení malých a středních podniků do výzkumu a inovací), byly již během roku 2017 
navázány všechny prostředky EFRR. Proto nelze v této prioritní ose předložit žádné projekty (viz zásadní usnesení 
„Postup v případě hrozícího nebo nastalého vyčerpání rozpočtu jednotlivých investičních prioritních os“ ze dne 
29.05.2017). V mnoha dalších oblastech je program z hlediska svých cílových hodnot na velmi dobré cestě. Více v části, 
věnované realizaci prioritních os (PO). Upozornění: Údaje o dosažení cíle u indikátorů se v celé Výroční zprávě 
vztahují na vybrané projekty, pokud není výslovně uvedeno jinak. 

Práce s veřejností 

V roce 2018 bylo zrealizováno několik opatření majících dopad na veřejnost (viz Informace pro občany). Také různé 
zprávy v médiích a tiskové zprávy nám pomáhají při další propagaci. V roce 2018 bylo zveřejněno 15 tiskových zpráv a 
přes 50 mediálních zpráv o Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-
2020. 
Tak jako v předchozím roce byla realizována řada doprovodných, případně opakovaných akcí pro veřejnost. Jako 
primární informační a komunikační nástroj je v této souvislosti nutno také zmínit internetovou stránku programu na 
adrese www.by-cz.eu, která byla v průběhu roku 2018 dále rozšiřována o informace pro potenciální žadatele a zájemce. 
Na této internetové stránce žadatelé najdou například podstatné informace, formuláře a dokumenty, stejně jako aktuální 
informace o akcích a kontaktních osobách, případně i lhůty pro předkládání projektů a odkaz na systém eMS. Zprávy z 
minulých akcí, jak pro veřejnost, tak z Monitorovacích výborů, se na stránce programu nacházejí v jednotlivcých sekcích 
(např. "Informace a komunikace" nebo "Dotace"). V roce 2018 bylo zaznamenáno více než 15 200 návštěv na naší 
webové stránce Programu. 

http://www.by-cz.eu/
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V červnu 2018 jsme na stránce Programu nově zpřístupnili sekci "Intranet". Zde si mohou do Programu zapojená místa 
stáhnout všechny potřebné formuláře, dokumenty, pokyny atd. týkající se našeho Programu. Místům jsme sdělili 
přístupová data, pomocí kterých se do intranetu mohou přihlásit. Kromě aktuálních příloh zde mohou v archivu najít i 
staré verze dokumentů. Intranet má  
u našich míst velmi dobrý ohlas. 

e-Cohesion 

Realizace c-Cohesion vázala také v roce 2018 velkou část personálních kapacit. Více k tomu v bodě 5.  

Designace, doručení žádosti o platbu a účetní závěrka 

Určením Řídícího orgánu a Certifikačního orgánu dne 17.07.2018 (dopis vedoucího úřadu na Bavorském státním 
ministerstvu hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky) byl designační proces u Programu přeshraniční spolupráce 
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 uzavřen. Tím tedy nestálo podání první žádosti o platbu 
nic v cestě. Dne 07.12.2018 byla podána první žádost o platbu ve výši cca 11,7 mil. EUR u Evropské komise.  
Doručením žádosti o platbu bylo zajištěno, že nedojde k žádnému zrušení prostředků pro rok 2018 (splnění pravidla 
N+3). Více k procesu designace, se kterou se počítá v roce 2018, je uvedeno v bodě 5. 

Program byl designován v referenčním období 2018/19. Proto v rámci účetní závěrky pro účetní období 2017/2018 
nebyly vykázány vůči Evropské komisi žádné výdaje („nulové hlášení“ pro účetní období 2017/2018 dle případu 3 v 
dopisu Komise ze dne 02.08.2016, Ares(2016)4055861).  
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3. REALIZACE PRIORITNÍ OSY 
 
3.1 Přehled realizace 
 
ID Prioritní osa Klíčové informace o provádění prioritní osy s odkazem na klíčové události, významné problémy a opatření 

přijatá k jejich odstranění 
1 Posilování výzkumu, 

technologického rozvoje a 
inovací 

V prioritní ose (PO) 1 "Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací" nebyly v roce 2018 naplánovány žádné projekty, 
neboť prostředky EFRR, které byly pro PO1 k dispozici (17 875 262,00 €) byly již vyčerpány resp. v „Investiční prioritě 1a) 
Posílení přeshraničních aktivit v oblasti výzkumu a inovací“ již překročeny o 290 667,71 €. Toto přesáhnutí však nepředstavuje 
žádný problém, neboť ještě nebyl uzavřen žádný projekt a ze zkušeností se může počítat s úsporami finančních prostředků. 
Monitorovací výbor může u odpovídajících vratek rozhodnout o "otevření" této Prioritní osy. 

Projekty naplánované v PO 1 (21 projektů)  jsou rozděleny na jednotlivé specifické cíle (SC) přibližně rovnoměrně. Do 
specifického cíle 1a "Posílení přeshraničních aktivit v oblasti výzkumu a inovací" je zařazeno 12 projektů, které navazují 
prostředky EFRR, přiřazené pro tuto investiční prioritu, případně pro tento specifický cíl, ve výši 102,6 % (lehké překročení 
přiřazených prostředků). Ve specifickém cíli 1b "Zlepšení zapojení MSP do výzkumu a inovací" je dosud zařazeno 9 projektů. 
Celkem je tak tento specifický cíl splněn z 95,4 %.  

S ohledem na stávající čerpání finančních prostředků lze konstatovat, že se nově zavedená prioritní osa, věnovaná výzkumu a 
inovacím, setkala s vysokou poptávkou v programové oblasti a byla přijímána velmi dobře.  

Co se týká naplnění indikátorů výstupu PO 1, ukázalo se, že dva z indikátorů výstupu - jeden z nich je z výkonnostního rámce – již 
zdaleka překročily jejich cílové hodnoty (155 %). Koncové cílové hodnoty (pro rok 2023) u obou zbývajících indikátorů výstupu z 
výkonnostního rámce jsou po naplánování projektů splněny zhruba z 64 % příp. 70 %. 

2 Zachování a ochrana životního 
prostředí a účinné využívání 
zdrojů 

V této PO bylo v roce 2018 naplánováno 7 projektů. Celkem bylo v této PO naplánováno 43 projektů. Finanční vytíženost činí 
83,59 % (33 205 289,94 EUR). 

Do specifického cíle 6c "Zvýšení atraktivity dotačního území prostřednictvím zachování a zhodnocení společného kulturního a 
přírodního dědictví v udržitelné formě je přiřazeno celkem 32 projektů, které váží prostředky EFRR této investiční priority, resp. 
tohoto specifického cíle z 86,68 %. Specifický cíl 6d "Zvyšování a obnova biodiverzity a ekosystémových služeb" obsahuje 11 
projektů. Celkem je tak tento specifický cíl zatím navázán ze 75,51 %.  

Jak s ohledem na výši finančních prostředků přiřazených pro tuto prioritní osu, tak i počet schválených projektů, představuje 
druhá prioritní osa největší obsahové těžiště programového období. Celkem jsou dva ze tří OI naplněny více  než z poloviny 
(OI6c1 ve výši 52 % a OI CO23 ve výši 61 %). OI6c2 již zdaleka indikativně překročil svoji cílovou hodnotu (292 %). Zbývající 
OI6d2 je již splněn ve výši 100 %. Usnesením MV ze dne 07.12.2017 došlo ke zlepšení dosažení cíle v rámci OI6c1 "Počet 
podpořených statků přírodního a kulturního dědictví". Monitorovací výbor se usnesl na tom, že až do odvolání musí projekty, 
které budou od sedmého zasedání předloženy v této prioritní ose, přispět ke splnění indikátoru OI6c1. Aby se zvýšil zájem u 
žadatelů o projekty v této investiční prioritě 6d, byla Výroční informační akce (podzim 2017) zaměřena na téma "Ochrana 
životního prostředí a účinné využívání zdrojů". 
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ID Prioritní osa Klíčové informace o provádění prioritní osy s odkazem na klíčové události, významné problémy a opatření 
přijatá k jejich odstranění 

3 Investice do dovedností a 
vzdělávání 

V prioritní ose 3 "Investice do dovedností a vzdělávání" byl v roce 2018 naplánován 1 projekt. V této PO bylo naplánováno 
celkem 18 projektů, přičemž finanční vytíženost této PO činí 66,78 % (7 888 245,12 EUR) disponibilních prostředků EFRR. 

Tato prioritní osa obsahuje jedinou investiční prioritu, která však jako jediná investiční priorita v programu obsahuje dva 
specifické cíle. Tyto dva specifické cíle této prioritní osy jsou z hlediska počtu projektů dosud různě vytíženy. Do specifického cíle 
101 "Odbourání jazykových a systémových překážek ve vzdělávání" je zařazeno celkem 12 projektů. Specifický cíl 102 
"Přizpůsobení vzdělávání změněným podmínkám na společném trhu práce" obsahuje dosud 6 projektů. 

Hodnoty indikátorů výstupu obou těchto specifických cílů (jeden z nich z výkonnostního rámce) splnily již v roce 2016 potenciálně 
své cílové hodnoty pro rok 2023. 
 
 

4 Udržitelné sítě a institucionální 
spolupráce 

V roce 2018 bylo naplánováno v PO 4 "Udržitelné sítě a institucionální spolupráce" 8 projektů. V PO 4 bylo naplánováno celkem 
32 projektů. Finanční využití osy  činí 89,42 % (24 823 975,84 EUR) z disponibilních prostředků EFRR 

Tato prioritní osa obsahuje jednu investiční prioritu s jedním specifickým cílem. Do specifického cíle 11 "Dosažení vyšší míry 
přeshraniční integrace, harmonizace a soudržnosti v česko-bavorském příhraničí" je tedy zařazeno všech 32 projektů. Indikativní 
plnění obou indikátorů výstupu (z toho jeden z výkonnostního rámce) této prioritní osy je na velmi dobré cestě. Cílová hodnota 
OI112 z výkonnostního rámce byla již v roce 2018 indikativně splněna. Zbývající OI111 se v roce 2018 nezměnil a je i nadále 
indikativně naplněn ze 75 %; cílová hodnota byla již s úplně uzavřenými malými projekty (a tím zapojenými partnery). dosažena 
na 36 %  
 
 

5 Technická pomoc Jak již bylo uvedeno, byly projekty Technické pomoci naplánovány již v roce 2015 (bez toho, aby prošly postupem hodnocení). 
Tyto projekty slouží efektivní realizaci programu.  

Pokračovalo se v úkolech z minulých let např.: realizace směrnice o e-kohezi a tím další implementace eMS, především 
vyhotovení závěrečných zpráv za partnera a projekt a jejich realizace v eMS stejně jako zdokonalení modulu k vyúčtování projektu 
a k tomu náležité postupy.. Řídící orgán a Národní orgán intenzivně pracovaly na závěrečných krocích týkajících se dokončení 
dokumentu PFP, aby mohl být úspěšně dokončen v roce 2018 proces designace. Po ukončení procesu designace byla připravena 
první žádost o platbu, která byla v prosinci úspěšně podána Evropské komisi. Dále bylo spojeno mnoho pracovních kapacit s 
přípravou Monitorovacího výboru a také s Výroční informační akcí, která se připravovala a následně úspěšně proběhla. 

Jako obvykle byla kromě toho Technická pomoc využita pro obecný monitoring programu, ať se jednalo o opatření v oblasti 
komunikace, překlady a tlumočení, přípravu zasedání, realizaci zasedání nebo další technickou podporu programu. 

 
3.2 Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)  
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Prioritní osy jiné než technická pomoc 
 

Prioritní osa 1 - Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací 
Investiční 

priorita 
1a - Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou 
předmětem celoevropského zájmu 

 
Tabulka 2: Společné a programově specifické indikátorů výstupů - 1.1a 
 

(1) ID Indikátor Měrná jednotka Cílová 
hodnota 

2018 Připomínky 

F CO25 Výzkum, inovace: Počet výzkumných pracovníků, kteří 
pracují v modernizovaných výzkumných 
infrastrukturách 

Plný pracovní úvazek 
55,00 0,00 

Vzhledem k tomu, že v roce 2018 nebyl ještě uzavřen žádný projekt a indikátor výstupu nebyl zahrnut ve výkonnostním rámci, nebylo možné zaznamenat příspěvek. 

S CO25 Výzkum, inovace: Počet výzkumných pracovníků, kteří 
pracují v modernizovaných výzkumných 
infrastrukturách 

Plný pracovní úvazek 
55,00 85,00 

V roce 2018 nebyly naplánovány žádné projekty, přispívající k plnění indikátoru výstupu CO25. Cílová hodnota indikátoru výstupu byla již indikativně splněna. Prostředky EFRR byly v rámci 
Prioritní osy 1 na 6. zasedání MV zcela naplánovány. Poté byla Prioritní osa 1 resp. Investiční priorita 1a jakož i Investiční priorita 1b "zavřena", tj. nebylo možné podávat žádosti. Pokud by v 
budoucnu došlo k vratkám z uzavřených projektů může Monitorovací výbor rozhodnout o "otevření" této Prioritní osy. 

F OI1a 
Počet výzkumných institucí a zprostředkujících institucí 
z oblasti výzkumu a inovací, které se účastní 
přeshraničních projektů 

Výzkumné instituce / 
zprostředkovatelé 

50,00 17,00 
V roce 2018 nebyl uzavřen žádný projekt, který by byl měřen tímto indikátorem. Milník 2018 je splněn na základě opatření, která jsou realizovaná do 31.12.2018. 

S OI1a 
Počet výzkumných institucí a zprostředkujících institucí 
z oblasti výzkumu a inovací, které se účastní 
přeshraničních projektů 

Výzkumné instituce / 
zprostředkovatelé 

50,00 32,00 
V roce 2018 nebybyly naplánovány žádné projekty, přispívající k plnění indikátoru výstupu OI1. Cílová hodnota OI byla již s naplánovanými projekty indikativně splněna ve výši 64%. Prostředky 
EFRR byly v rámci Prioritní osy 1 na 6. zasedání MV zcela naplánovány. Poté byla Prioritní osa 1 resp. Investiční priorita 1a jakož i Investiční priorita 1b "zavřena", tj. nebylo možné podávat 
žádosti. Pokud by v budoucnu došlo k vratkám z uzavřených projektů, může Monitorovací výbor rozhodnout o "otevření" této Prioritní osy. 

 
(1) ID Indikátor 2017 2016 2015 2014 

F CO25 Výzkum, inovace: Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách 0,00 0,00 0,00 0,00 
S CO25 Výzkum, inovace: Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách 85,00 85,00 0,00 0,00 
F OI1a Počet výzkumných institucí a zprostředkujících institucí z oblasti výzkumu a inovací, které se účastní přeshraničních projektů 0,00 0,00 0,00 0,00 
S OI1a Počet výzkumných institucí a zprostředkujících institucí z oblasti výzkumu a inovací, které se účastní přeshraničních projektů 32,00 24,00 0,00 0,00 

(1) S = Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci], F = Kumulativní hodnota – výstupy dosažené 
operacemi [skutečné splnění] 
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Prioritní osa 1 - Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací 
Investiční 

priorita 
1a - Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou 
předmětem celoevropského zájmu 

Specifický cíl SC1a – Posílení přeshraničních aktivit v oblasti výzkumu a inovací  
 
Tabulka 1: Indikátor výsledků - 1.1a.SZ1a 
 

ID Indikátor Měrná jednotka Základní 
hodnota 

Základní 
rok 

Cílová 
hodnota 
(2023) 
Celkem 

2018 
Celkem 

2018 
Kvalitativní 

Připomínky 

RI1a Podíl organizačních jednotek 
zapojených do společných 
činností v oblasti výzkumu a 
inovací 

Podíl organizačních jednotek 
zapojených do společných 
činností v oblasti výzkumu a 
inovací 

12,00 2015 20,00 - - V souladu s Programem spolupráce EÚS Česká republika – Svobodný stát 
Bavorsko jsou zprávy k indikátorům výsledku předkládány každé tři roky. 
Referenčním rokem je rok 2015, nový průzkum proběhl na konci roku 2017. V 
roce 2018 neproběhlo zjišťování indikátorů výsledku. 

 
ID Indikátor 2017 

Celkem 
2017 
Kvalitativní 

2016 
Celkem 

2016 
Kvalitativní 

2015 
Celkem 

2015 
Kvalitativní 

2014 
Celkem 

2014 
Kvalitativní 

RI1a Podíl organizačních jednotek zapojených do společných činností v oblasti výzkumu a 
inovací 

21,00    12,00    
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Prioritní 
osa 

1 - Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací 

Investiční 
priorita 

1b - Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytvářením vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského 
vzdělávání, zejména podporou investic v oblasti vývoje produktů a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací, ekologických inovací, aplikací veřejných služeb, stimulace 
poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace a podporou technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k 
včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby, zejména v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití 

 
Tabulka 2: Společné a programově specifické indikátory výstupů - 1.1b 
 

(1) ID Indikátor Měrná 
jednotka 

Cílová 
hodnota 

2018 Připomínky 

F CO41 Produktivní investice: Počet podniků, které se účastní 
přeshraničních, nadnárodních nebo meziregionálních 
výzkumných projektů 

Podniky 
20,00 6,00 

V roce 2018 nebyl uzavřen žádný projekt, který by byl měřen tímto indikátorem. Milník 2018 je splněn na základě opatření, která jsou realizovaná do 31.12.2018. 

S CO41 Produktivní investice: Počet podniků, které se účastní 
přeshraničních, nadnárodních nebo meziregionálních 
výzkumných projektů 

Podniky 
20,00 14,00 

V roce 2018 nebyly naplánovány žádné projekty, přispívající k plnění indikátoru CO41. Cílová hodnota OI byla naplánovanými projekty z roku 2017 indikativně splněna ve výši 70%. Prioritní osy 1 na 6. 
zasedání MV zcela naplánovány. Poté byla Prioritní osa 1 resp. Investiční priorita 1a jakož i Investiční priorita 1b "zavřena", tj. nebylo možné podávat žádosti. Pokud by v budoucnu došlo k vratkám z 
uzavřených projektů může Monitorovací výbor rozhodnout o "otevření" této Prioritní osy. 

F OI1b2 
Počet realizováných  aktivit pro posílení inovační výkonnosti 
MSP 

Aktivity 
11,00 6,00 

V roce 2018 nebyl uzavřen žádný projekt, který by byl měřen tímto indikátorem. Milník 2018 je splněn na základě opatření, která jsou realizovaná do 31.12.2018..  

S OI1b2 
Počet realizováných  aktivit pro posílení inovační výkonnosti 
MSP 

Aktivity 
11,00 17,00 

V roce 2018 nebyly naplánovány žádné projekty, přispívající k plnění indikátoru OI1b2. Cílová hodnota OI byla dosud naplánovanými projekty již indikativně splněna. Prioritní osy 1 na 6. zasedání MV 
zcela naplánovány. Poté byla Prioritní osa 1 resp. Investiční priorita 1a jakož i Investiční priorita 1b "zavřena", tj. nebylo možné podávat žádosti. Pokud by v budoucnu došlo k vratkám z uzavřených 
projektů může Monitorovací výbor rozhodnout o "otevření" této Prioritní osy. 

 
(1) ID Indikátor 2017 2016 2015 2014 

F CO41 Produktivní investice: Počet podniků, které se účastní přeshraničních, nadnárodních nebo meziregionálních výzkumných projektů 0,00 0,00 0,00 0,00 
S CO41 Produktivní investice: Počet podniků, které se účastní přeshraničních, nadnárodních nebo meziregionálních výzkumných projektů 14,00 11,00 0,00 0,00 
F OI1b2 Počet realizováných  aktivit pro posílení inovační výkonnosti MSP 0,00 0,00 0,00 0,00 
S OI1b2 Počet realizováných  aktivit pro posílení inovační výkonnosti MSP 17,00 14,00 0,00 0,00 

(1) S = Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci], F = Kumulativní hodnota – výstupy dosažené 
operacemi [skutečné splnění] 
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Prioritní osa 1 - Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací 
Investiční 

priorita 
1b - Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytvářením vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského 
vzdělávání, zejména podporou investic v oblasti vývoje produktů a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací, ekologických inovací, aplikací veřejných služeb, stimulace 
poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace a podporou technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k 
včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby, zejména v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití 

Specifický 
cíl 

SZ1b - Zlepšení zapojení malých a středních podniků do výzkumu a inovací 

 
Tabulka 1: Indikátory výsledků - 1.1b.SZ1b 
 

ID Indikátor Měrná 
jednotka 

Základní 
hodnota 

Základní 
rok 

Cílová hodnota 
(2023) Celkem 

2018 
Celkem 

2018 
Kvalitativní 

Připomínky 

RI1b Situace MSP v oblasti 
výzkumu a inovace z pohledu 
výměny znalostí. 

Skala (z.B. 
1-10) 

3,00 2015 4,00 - - V souladu s Programem spolupráce EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko jsou zprávy k 
indikátorům výsledku předkládány každé tři roky. Referenčním rokem je rok 2015, nový průzkum 
proběhl na konci roku 2017. V roce 2018 neproběhlo zjišťování indikátorů výsledku. 

 
ID Indikátor 2017 Celkem 2017 Kvalitativní 2016 Celkem 2016 Kvalitativní 2015 Celkem 2015 Kvalitativní 2014 Celkem 2014 Kvalitativní 
RI1b Situace MSP v oblasti výzkumu a inovace z pohledu výměny znalostí. 3,00    3,00    
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Prioritní osa 2 - Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů 
Investiční priorita 6c - Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví 

 
Tabulka 2: Společné a programově specifické indikátory výstupů - 2.6c 
 

(1) ID Indikátor Měrná 
jednotka 

Cílová 
hodnota 

2018 Připomínky 

F OI6c1 
Počet podpořených objektů přírodního a kulturního 
dědictví 

Podpořené 
objekty 

44,00 3,00 
V roce 2018 nebyl uzavřen žádný projekt, který by byl měřen tímto indikátorem. Milník 2018 je splněn na základě opatření, která jsou realizovaná do 31.12.2018.. 

S OI6c1 
Počet podpořených objektů přírodního a kulturního 
dědictví 

Podpořené 
objekty 

44,00 23,00 
V roce 2018 byly naplánovány 4 projekty, přispívající k plnění indikátoru výstupu OI6c1. Cílová hodnota OI byla naplánovanými projekty z roku 2017 indikativně splněna ve výši 52%. Monitorovací 
výbor se dne 07.12.2017 usnesl, že od 7. zasedání MV (Juni 2018) musí každý projekt, který byl předložen v rámci IP 6c, přispívat indikátoru výstupu OI6c1. Toto usnesení má sloužit plnění tohoto 
indikátoru výstupu. 

F OI6c2 
Počet aktivit v oblasti zpřístupnění, vytváření povědomí a 
propagace v oblasti přírodního a kulturního dědictví 

Aktivity 
37,00 23,00 

V roce 2018 nebyl uzavřen žádný projekt, který by byl měřen tímto indikátorem. Milník 2018 je splněn na základě opatření, která jsou realizovaná do 31.12.2018. 

S OI6c2 
Počet aktivit v oblasti zpřístupnění, vytváření povědomí a 
propagace v oblasti přírodního a kulturního dědictví 

Aktivity 
37,00 108,00 

V roce 2018 byly naplánovány 4 projekty, přispívající k plnění indikátoru OI6c2. Cílová hodnota OI byla již doposud naplánovanými projekty indikativně splněna. 

 
(1) ID Indikátor 2017 2016 2015 2014 

F OI6c1 
Počet podpořených objektů přírodního a kulturního dědictví 

0,00 0,00 0,00 0,00 

S OI6c1 
Počet podpořených objektů přírodního a kulturního dědictví 

15,00 2,00 0,00 0,00 

F OI6c2 
Počet aktivit v oblasti zpřístupnění, vytváření povědomí a propagace v oblasti přírodního a kulturního dědictví 

0,00 0,00 0,00 0,00 

S OI6c2 
Počet aktivit v oblasti zpřístupnění, vytváření povědomí a propagace v oblasti přírodního a kulturního dědictví 

99,00 43,00 0,00 0,00 

(1) S = Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci], F = Kumulativní hodnota – výstupy dosažené 
operacemi [skutečné splnění] 
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Prioritní osa 2 - Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů 
Investiční priorita 6c - Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví 
Specifický cíl SC6c - Zvýšení atraktivity dotačního území prostřednictvím zachování a zhodnocení společného kulturního a přírodního dědictví v udržitelné formě 

 
Tabulka 1: Indikárory výsledků - 2.6c.SZ6c 
 

ID Indikátor Měrná 
jednotka 

Základní 
hodnota 

Základní 
rok 

Cílová hodnota 
(2023) Celkem 

2018 
Celkem 

2018 
Kvalitativní 

Připomínky 

RI6c Atraktivita kulturního 
a přírodního dědictví 

Škála 
(např. 1-10) 

8,00 2015 9,00 - - V souladu s Programem spolupráce EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko jsou zprávy k indikátorům 
výsledku předkládány každé tři roky. Referenčním rokem je rok 2015, nový průzkum proběhl na konci roku 
2017. V roce 2018 neproběhlo zjišťování indikátorů výsledku.  

 
ID Indikátor 2017 Celkem 2017 Kvalitativní 2016 Celkem 2016 Kvalitativní 2015 Celkem 2015 Kvalitativní 2014 Celkem 2014 Kvalitativní 
RI6c Atraktivita kulturního a přírodního dědictví 8,00    8,00    
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Prioritní osa 2 - Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů 
Investiční priorita 6d - Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur 

 
Tabulka 2: Společné a programově specifické indikátory výstupů - 2.6d 
 

(1) ID Indikátor Měrná 
jednotka 

Cílová 
hodnota 

2018 Připomínky 

F CO23 Příroda a biologická rozmanitost: Plocha stanovišť, která jsou 
podporována s cílem zlepšit jejich stav z hlediska ochrany Hektar 

525,00 7,00 
V roce 2018 nebyl uzavřen žádný projekt, který by byl měřen tímto indikátorem. Milník 2018 je splněn na základě opatření, která jsou realizovaná do 31.12.2018. 

S CO23 Příroda a biologická rozmanitost: Plocha stanovišť, která jsou 
podporována s cílem zlepšit jejich stav z hlediska ochrany Hektar 

525,00 318,15 
V roce 2018 byly naplánovány 2 projekty, přispívající k plnění indikátoru CO23. Cílová hodnota OI byla již s dosud naplánovanými projekty indikativně splněna ve výši 61%. Za účelem 
zvýšení zájmu o Investiční prioritu 6d, byla Výroční informační akce zaměřena na téma "Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů". 

F OI6d2 Počet koncepčních opatření (studie v oblasti zvýšení a obnovy 
biodiverzity a ekosystémových služeb) Koncepční 

opatření 

11,00 0,00 
Vzhledem k tomu, že v roce 2018 nebyl ještě uzavřen žádný projekt a indikátor výstupu nebyl zahrnut ve výkonnostním rámci, nebylo možné zaznamenat příspěvek. 

S OI6d2 Počet koncepčních opatření (studie v oblasti zvýšení a obnovy 
biodiverzity a ekosystémových služeb) koncepční 

opatření 

11,00 11,00 
V roce 2018 byly naplánovány 3 projekty, přispívající k plnění indikátoru výstupu OI6d2. Cílová hodnota OI byla již s doposud naplánovanými projekty indikativně splněna. . 

 
(1) ID Indikátor 2017 2016 2015 2014 

F CO23 Příroda a biologická rozmanitost: Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav z hlediska ochrany 0,00 0,00 0,00 0,00 
S CO23 Příroda a biologická rozmanitost: Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav z hlediska ochrany 298,00 10,00 0,00 0,00 
F OI6d2 Počet koncepčních opatření (studie v oblasti zvýšení a obnovy biodiverzity a ekosystémových služeb) 0,00 0,00 0,00 0,00 
S OI6d2 Počet koncepčních opatření (studie v oblasti zvýšení a obnovy biodiverzity a ekosystémových služeb) 8,00 6,00 0,00 0,00 

(1) S = Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci], F = Kumulativní hodnota – výstupy dosažené 
operacemi [skutečné splnění] 
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Prioritní osa 2 - Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů 
Investiční priorita 6d - Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur 
Specifický cíl Specifický cíl 6d - Zvyšování a obnova biodiverzity a ekosystémových služeb 

 
Tabulka 1: Indikátory výsledků - 2.6d.SZ6d 
 

ID Indikátor Měrná 
jednotka 

Základní 
hodnota 

Základní 
rok 

Cílová hodnota 
(2023) Celkem 

2018 
Celkem 

2018 
Kvalitativní 

Připomínky 

RI6d Kvalita životního prostředí ve 
vztahu k biodiverzitě a 
ekosystémovým službám 

Škála 
(např. 1-
10) 

7,00 2015 8,00 - - V souladu s Programem spolupráce EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko jsou zprávy k 
indikátorům výsledku předkládány každé tři roky. Referenčním rokem je rok 2015, nový průzkum 
proběhl na konci roku 2017. V roce 2018 neproběhlo zjišťování indikátorů výsledku. 

 
ID Indikátor 2017 Celkem 2017 Kvalitativní 2016 Celkem 2016 Kvalitativní 2015 Celkem 2015 Kvalitativní 2014 Celkem 2014 Kvalitativní 
RI6d Kvalita životního prostředí ve vztahu k biodiverzitě a ekosystémovým službám 7,00    7,00    
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Prioritní osa 3 - Investice do dovedností a vzdělávání 
Investiční 

priorita 
10b - Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných programů 
vzdělávání, odborné přípravy a školení (EÚS – přeshraniční) 

 
Tabulka 2: Společné a programově specifické indikátory výstupů - 3.10b 
 

(1) ID Indikátor Měrná 
jednotka 

Cílová 
hodnota 

2018 Připomínky 

F CO46 Trh práce a odborné vzdělávání: Počet účastníků společných programů vzdělávání a odborné přípravy na přeshraniční podporu zaměstnanosti 
mládeže, vzdělávacích příležitostí, vysokoškolského vzdělání a odborné přípravy 

Osoby 1 418,00 6.971,00 
V roce 2018 nebyl uzavřen žádný projekt, který by byl měřen tímto indikátorem. Milník 2018 je splněn na 
základě opatření, která jsou realizovaná do 31.12.2018. 

S CO46 Trh práce a odborné vzdělávání: Počet účastníků společných programů vzdělávání a odborné přípravy na přeshraniční podporu zaměstnanosti 
mládeže, vzdělávacích příležitostí, vysokoškolského vzdělání a odborné přípravy 

Osoby 1 418,00 7701,00 
V roce 2018 byl naplánován 1 projekt, přispívající k plnění indikátoru CO46. Cílová hodnota OI byla již 
doposud naplánovanými projekty indikativně splněna. 

F OI102 Počet přípravných a doprovodných aktivit v oblasti vzdělávání a kvalifikace Aktivity 10,00 0,00 
Vzhledem k tomu, že v roce 2018 nebyl ještě uzavřen žádný projekt a indikátor výstupu nebyl zahrnut ve 
výkonnostním rámci, nebylo možné zaznamenat příspěvek. 

S OI102 Počet přípravných a doprovodných aktivit v oblasti vzdělávání a kvalifikace Aktivity 10,00 25,00 
V roce 2018 byl naplánován 1 projekt, přispívající k plnění indikátoru OI102. Cílová hodnota OI byla 
naplánovanými projekty z roku 2017 již indikativně splněna. 

 
(1) ID Indikátor 2017 2016 2015 2014 
F CO46 Trh práce a odborné vzdělávání: Počet účastníků společných programů vzdělávání a odborné přípravy na přeshraniční podporu zaměstnanosti mládeže, vzdělávacích příležitostí, vysokoškolského vzdělání a odborné přípravy 0,00 0,00 0,00 0,00 
S CO46 Trh práce a odborné vzdělávání: Počet účastníků společných programů vzdělávání a odborné přípravy na přeshraniční podporu zaměstnanosti mládeže, vzdělávacích příležitostí, vysokoškolského vzdělání a odborné přípravy 7 691,00 6 795,00 0,00 0,00 
F OI102 Počet přípravných a doprovodných aktivit v oblasti vzdělávání a kvalifikace 0,00 0,00 0,00 0,00 
S OI102 Počet přípravných a doprovodných aktivit v oblasti vzdělávání a kvalifikace 20,00 16,00 0,00 0,00 

(1) S = Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci], F = Kumulativní hodnota – výstupy dosažené 
operacemi [skutečné splnění] 
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Prioritní osa 3 - Investice do dovedností a vzdělávání 
Investiční 

priorita 
10b - Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných programů 
vzdělávání, odborné přípravy a školení (EÚS – přeshraniční) 

Specifický cíl Specifický cíl 101 - Odbourání jazykových a systémových překážek ve vzdělávání 
 
Tabulka 1: Indikátory výsledků - 3.10b.SZ101 
 

ID Indikátor Měrná 
jednotka 

Základní 
hodnota 

Základní 
rok 

Cílová hodnota 
(2023) Celkem 

2018 
Celkem 

2018 
Kvalitativní 

Připomínky 

RI101 Kvalita společné 
nabídky vzdělávání 

Škála (z.B. 
1-10) 

5,00 2015 6,00 - - V souladu s Programem spolupráce EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko jsou zprávy k indikátorů, 
výsledku předkládány každé tři roky. Referenčním rokem je rok 2015, nový průzkum proběhl na konci roku 
2017. V roce 2018 neproběhlo zjišťování indikátorů výsledku. 

 
ID Indikátor 2017 Celkem 2017 Kvalitativní 2016 Celkem 2016 Kvalitativní 2015 Celkem 2015 Kvalitativní 2014 Celkem 2014 Kvalitativní 
RI101 Kvalita společné nabídky vzdělávání 5,00    5,00    
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Prioritní osa 3 - Investice do dovedností a vzdělávání 
Investiční 

priorita 
10b - Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných programů 
vzdělávání, odborné přípravy a školení (EÚS – přeshraniční) 

Specifický cíl Specifický cíl 102  - Přizpůsobení vzdělávání změněným podmínkám na společném trhu práce 
 
Tabulka 1: Indikátory výsledků - 3.10b.SZ102 
 

ID Indikátor Měrná 
jednotka 

Základní 
hodnota 

Základní 
rok 

Cílová 
hodnota 
(2023) 
Celkem 

2018 
Celkem 

2018 
Kvalitativní 

Připomínky 

RI102 Poměr míry nezaměstnaných ve 
věku 15 až 29 let k obecné míře v 
dotačním území 

% 24,10 2014 23,00 - - V souladu s Programem spolupráce EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko jsou zprávy k 
indikátorům výsledku předkládány každé tři roky. Referenčním rokem je rok 2014, nový průzkum se 
uskutečnil koncem roku 2017 (referenční měsíc září 2017). V roce 2018 neproběhlo zjišťování 
indikátorů výsledku. 

 
ID Indikátor 2017 

Celkem 
2017 
Kvalitativní 

2016 
Celkem 

2016 
Kvalitativní 

2015 
Celkem 

2015 
Kvalitativní 

2014 
Celkem 

2014 
Kvalitativní 

RI102 Poměr míry nezaměstnaných ve věku 15 až 29 let k obecné míře v dotačním 
území 

23,77      24,10  
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Prioritní osa 4 - Udržitelné sítě a institucionální spolupráce 
Investiční priorita 11b - Podpora právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi (EÚS – přeshraniční) 

 
Tabulka 2: Společné a programově specifické indikátory výstupů - 4.11b 
 

(1) ID Indikátor Měrná 
jednotka 

Cílová 
hodnota 

2018 Připomínky 

F OI111 
Počet projektových partnerů, 
zapojených do realizace fondu malých 
projektů 

Partner 1 200,00 428,00 
V roce 2018 bylo celkem uzavřeno 126 malých projektů, přispívajících k naplnění indikátoru výstupu OI111. V rámci Dispozičních fondů Eurregia Egensis bylo uzavřeno 58 malých projektů, do kterých bylo zapojeno 116 
projektových partnerů. V rámci Dispozičních fondů Euregia Bavorský les - Šumava – Dolní Inn / Euroregion Šumava jihozápadní Čechy bylo uzavřeno 68 malých projektů, do kterých bylo zapojeno 136 projektových partnerů. 
Tím byla cílová hodnota OI s naplánovanými malými projekty (příp. zapojenými projektovými partnery) doposud splněna ve výši 48%. 

S OI111 
Počet projektových partnerů, 
zapojených do realizace fondu malých 
projektů 

Partner 1 200,00 900,00 
V roce 2018nebyly naplánovány žádné projekty, přispívající k naplnění indikátoru výstupu OI111. Cílová hodnota OI byla naplánovanýámi projekty z roku 2017 indikativně splněna ve výši 75%. 

F OI112 
Počet partnerů, zapojených do 
dlouhodobých institucionálních 
kooperací 

Partner 112,00 94,00 
V roce 2018 byly uzavřeny dva projekty, které přispěly k naplnění indikátoru výstupu OI112. Milník 2018 je splněn na základě opatření, která jsou realizovaná do 31.12.2018. 

S OI112 
Počet partnerů, zapojených do 
dlouhodobých institucionálních 
kooperací 

Partner 112,00 137,00 
V roce 2018 bylo naplánováno 9 projektů, přispívajících k plnění indikátoru výstupu OI112. Cílová hodnota OI byla s doposud naplánovanými projekty indikativně již splněna. 

 
(1) ID Indikátor 2017 2016 2015 2014 

F OI111 
Počet projektových partnerů, zapojených do realizace fondu malých projektů 

176,00 16,00 0,00 0,00 

S OI111 
Počet projektových partnerů, zapojených do realizace fondu malých projektů 

900,00 900,00 900,00 0,00 

F OI112 
Počet partnerů, zapojených do dlouhodobých institucionálních kooperací 

0,00 0,00 0,00 0,00 

S OI112 
Počet partnerů, zapojených do dlouhodobých institucionálních kooperací 

103,00 70,00 0,00 0,00 

(1) S = Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci], F = Kumulativní hodnota – výstupy dosažené 
operacemi [skutečné splnění] 
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Prioritní osa 4 - Udržitelné sítě a institucionální spolupráce 
Investiční priorita 11b - Podpora právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi (EÚS – přeshraniční) 
Specifický cíl Specifický cíl 11 - Dosažení vyšší míry přeshraniční integrace, harmonizace a soudržnosti v česko-bavorském příhraničí 

 
Tabulka 1: Indikátory výsledků - 4.11b.SZ11 
 

ID Indikátor Měrná 
jednotka 

Základní 
hodnota 

Základní 
rok 

Cílová hodnota 
(2023) Celkem 

2018 
Celkem 

2018 
Kvalitativní 

Připomínky 

RI11 Intenzita 
přeshraniční 
spolupráce 

Level 1-5 3,33 2014 3,55 - - V souladu s Programem spolupráce EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko jsou zprávy k indikátorům 
výsledku předkládány každé tři roky. Referenčním rokem je rok 2014, nový průzkum proběhl na konci roku 
2017. V roce 2018 neproběhlo zjišťování indikátorů výsledku. 

 
ID Indikátor 2017 Celkem 2017 Kvalitativní 2016 Celkem 2016 Kvalitativní 2015 Celkem 2015 Kvalitativní 2014 Celkem 2014 Kvalitativní 
RI11 Intenzita přeshraniční spolupráce 3,40      3,33  
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Prioritní osy pro technickou pomoc 
 

Prioritní osa 5 - Technická pomoc 
 
Tabulka 2: Společné a programově specifické indikátory výstupů - 5. Technická pomoc 
 

(1) ID Indikátor Měrná jednotka Cílová 
hodnota 

2018 Připomínky 

F OI51 
Počet společných akcí Akce 

40,00 30,00 
V roce 2018 organizoval Řídící orgán, Národní orgán a Společný sekretariát 5 společných akcí. Jednalo se o školení k elektronickému monitorovacímu systému eMS pro nositele projektu (1x), zasedání 
Monitorovacího výboru (2x), Výroční informační akce (1x) a setkání zprostředkujících subjektů Programu (1x). 

S OI51 
Počet společných akcí Akce 

40,00 40,00 
V roce 2018 nebyly naplánovány žádné projekty, přispívající k plnění indikátoru výstupu OI51.  

F OI52 
Počet pracovníků v oblasti administrace 
programu 

FTE (ekvivalent 
plného úvazku) 

17,50 17,50 
Jelikož se zde jedná o pracovní místa zaměstnanců programu, může počet přirozeně v průběhu času kolísat (ukončení pracovního poměru, nastoupení do zaměstnání, těhotenství atd.). V zásadě jsou tato pracovní 
místa programu, jak již bylo uvedeno, stále k dispozici. 

S OI52 
Počet pracovníků v oblasti administrace 
programu 

FTE (ekvivalent 
plného úvazku) 

17,50 17,50 
V roce 2018 nebyly naplánovány žádné projekty, přispívající k plnění indikátoru výstupu OI52.  

F OI53 
Počet zavedených monitorovacích systémů Monitorovací 

systémy 

1,00 1,00 
Monitorovací systém eMS byl pro podávání žádostí oficiálně spuštěn dne 15.01.2016. Tím byla splněna cílová hodnota tohoto OI. 

S OI53 
Počet zavedených monitorovacích systémů Monitorovací 

systémy 

1,00 1,00 
V roce 2018 nebyly naplánovány žádné projekty, přispívající k plnění indikátoru výstupu OI53.. 

F OI54 
Počet opatření v oblasti dalšího odborného 
vzdělávání pracovníků zapojených do řízení 
programu 

Další odborné 
vzdělávání 

35,00 72,00 
V roce 2018 se účastnili pracovníci programu 30 opatření dalšího odborného vzdělávání. Jednalo se o školení Řídícího orgánu a Společného sekretariátu (2x), Národního orgánu (3x), Míst zpracovávajících žádost 
(7x), Auditního orgánu (11x) a kontrolorů (7x). Získávání informací ohledně dalšího odborného vzdělávání probíhá e-mailem, který rozesílá Společný sekretariát. .Počet opatření dalšího odborného vzdělávání ve 
výši 72, kterých se pracovníci programu do konce 2018 skutečně zúčastnili, překračuje odhad ve výši 35.  

S OI54 
Počet opatření v oblasti dalšího odborného 
vzdělávání pracovníků zapojených do řízení 
programu 

Další odborné 
vzdělávání 

35,00 35,00 
V roce 2018 nebyly naplánovány žádné projekty, přispívající k plnění indikátoru výstupu OI54. Proto se hodnota indikátoru výstupu u zvolených projektů nezměnila.   

 
(1) ID Indikátor 2017 2016 2015 2014 

F OI51 
Počet společných akcí 25,00 13,00 7,00 0,00 

S OI51 
Počet společných akcí 40,00 40,00 40,00 0,00 

F OI52 
Počet pracovníků v oblasti administrace programu 17,50 17,50 17,50 0,00 

S OI52 
Počet pracovníků v oblasti administrace programu 17,50 17,50 17,50 0,00 

F OI53 
Počet zavedených monitorovacích systémů 1,00 1,00 0,00 0,00 

S OI53 
Počet zavedených monitorovacích systémů 1,00 1,00 1,00 0,00 

F OI54 
Počet opatření v oblasti dalšího odborného vzdělávání pracovníků zapojených do řízení programu 42,00 24,00 4,00 0,00 

S OI54 
Počet opatření v oblasti dalšího odborného vzdělávání pracovníků zapojených do řízení programu 35,00 35,00 35,00 0,00 

(1) S = Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci], F = Kumulativní hodnota – výstupy dosažené 
operacemi [skutečné splnění]   
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Prioritní osa 5 - Technická pomoc 
Specifický cíl Specifický cíl TP - Efektivní a úspěšná realizace programu 

 
Tabulka 1: Indikátory výsledků - 5.SC TP 

ID Indikátor Měrná jednotka Základní 
hodnota 

Základní 
rok 

Cílová hodnota (2023) 
Celkem 

2018 
Celkem 

2018 
Kvalitativní 

Připomínky 

RITH Dle čl. 8 (2), písm. c poslední odstavec Nařízení o EÚS 
není vyžadováno.   

Dle čl. 8 (2), písm. c poslední odstavec Nařízení o EÚS 
není vyžadováno. 

0,00 0 0,00    

 
ID Indikátor 2017 Celkem 2017 Kvalitativní 2016 Celkem 2016 Kvalitativní 2015 Celkem 2015 Kvalitativní 2014 Celkem 2014 Kvalitativní 
RITH Dle čl. 8 (2), písm. c poslední odstavec Nařízení o EÚS není vyžadováno.     0,00  0,00  
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3.3 Tabulka 3: Informace o milnících a cílech stanovených ve výkonnostním rámci  
 

Prioritní 
osa 

Typ 
indikátoru 

ID Indikátor Měrná jednotka Milník pro 
rok 2018 
celkem 

 Konečný cíl 
(2023) 
celkem 

2018 Poznámky 

1 O CO41 Produktivní investice: Počet podniků, které se účastní 
přeshraničních, nadnárodních nebo meziregionálních 
výzkumných projektů 

Podniky 4 20 6 Do konce 2018 bylo naplánováno 21 Projektů, ale žádný 
projekt nebyl ještě ukončen, který by byl měřen tímto 
indikátorem. Milník 2018 je na základě opatření, která jsou 
realizovaná do 31.12.2018, splněn na 150 %. 

1 F FI 1 Certifikované výdaje oznámené Certifikačním orgánem 
Evropské komisi pomocí žádosti o platbu 

€ 2566144 21 029 720,00 3.543.392,62 Milník 2018 u finančního indikátoru FI 1 ve výši 
2 566 144 EUR je vyplacenými a na Komisi hlášenými 
výdaji ve výši 3.543.392,62 EUR (stav 31.12.2018) splněn 
ve výši 138 %. 

1 O OI1a Počet výzkumných institucí a zprostředkujících institucí z 
oblasti výzkumu a inovací, které se účastní přeshraničních 
projektů 

Výzkumné 
instituce / 
zprostředkovatelé 

5 50 17 V roce 2018 nebyl ukončen žádný projekt, který by byl 
měřen tímto indikátorem. Milník 2018 je na základě 
opatření, která jsou realizovaná do 31.12.2018, splněn na 
340 %. 

1 O OI1b2 Počet realizováných aktivit pro posílení inovační výkonnosti 
MSP 

Aktivity 2 11 6 V roce 2018 nebyl ukončen žádný projekt, který by byl 
měřen tímto indikátorem. Milník 2018 je na základě 
opatření, která jsou realizovaná do 31.12.2018, splněn na 
300 %. 

2 O CO23 Příroda a biologická rozmanitost: Plocha stanovišť, která jsou 
podporována s cílem zlepšit jejich stav z hlediska ochrany 

Hektar 78,75 525,00 7 V roce 2018 nebyl ukončen žádný projekt, který by byl 
měřen tímto indikátorem. Milník 2018 je na základě 
opatření, která jsou realizovaná do 31.12.2018, splněn na 8 
%. 

2 F FI 2 Certifikované výdaje oznámené Certifikačním orgánem 
Evropské komisi pomocí žádosti o platbu 

€ 5702722 46 734 190,00 3.344.083,07 Milník 2018 u finančního indikátoru FI 1 ve výši 
5 702 722 EUR je vyplacenými a na Komisi hlášenými 
výdaji ve výši 3.344.083,07 EUR (stav 31.12.2018) splněn 
ve výši 59 %. 

2 O OI6c1 Počet podpořených objektů přírodního a kulturního dědictví Podpořené statky 7 44 3 V roce 2018 nebyl ukončen žádný projekt, který by byl 
měřen tímto indikátorem. Milník 2018 je na základě 
opatření, která jsou realizovaná do 31.12.2018, splněn na 
42 %. 

2 O OI6c2 Počet aktivit v oblasti zpřístupnění, vytváření povědomí a 
propagace v oblasti přírodního a kulturního dědictví 

Aktivity 6 37 23 V roce 2018 nebyl ukončen žádný projekt, který by byl 
měřen tímto indikátorem. Milník 2018 je na základě 
opatření, která jsou realizovaná do 31.12.2018, splněn na 
383 %. 

3 O CO46 Trh práce a odborné vzdělávání: Počet účastníků společných 
programů vzdělávání a odborné přípravy na přeshraniční 
podporu zaměstnanosti mládeže, vzdělávacích příležitostí, 
vysokoškolského vzdělání a odborné přípravy 

Osoby 255 1 418 6.971 V roce 2018 nebyl ukončen žádný projekt, který by byl 
měřen tímto indikátorem. Milník 2018 je na základě 
opatření, která jsou realizovaná do 31.12.2018, splněn na 
2733 %. 

3 F FI 3 Certifikované výdaje oznámené Certifikačním orgánem 
Evropské komisi pomocí žádosti o platbu 

€ 1695822 13 897 377,00 1.477.970,96 Milník 2018 u finančního indikátoru FI 1 ve výši 
1 695 822 EUR ve výkonnostním rámci je vyplacenými a 
na Komisi hlášenými výdaji ve výši 1.477.970,96 EUR 
(stav 31.12.2018) splněn ve výši 87 %. 

4 O OI112 Počet partnerů, zapojených do dlouhodobých institucionálních 
kooperací 

Partner 20 112 94 V roce 2018 byly ukončeny 2 projekty, které byly měřeny 
tímto indikátorem. Milník 2018 je na základě opatření, 
která jsou realizovaná do 31.12.2018, splněn na 470 %. 

4 F FI 4 Certifikované výdaje oznámené Certifikačním orgánem 
Evropské komisi pomocí žádosti o platbu  

€ 3.985.259 32 659 468,00 5.194.884,77 Milník 2018 u finančního indikátoru FI 1 ve výši 
3 985 259 EUR ve výkonnostním rámci je vyplacenými a 
na Komisi hlášenými výdaji ve výši 5.194.884,77 EUR 
(stav 31.12.2018) splněn ve výši 130 %. 
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Prioritní 
osa 

Typ 
indikátoru 

ID Indikátor Měrná jednotka 2017 2016 2015  2014  

1 O CO41 Produktivní investice: Počet podniků, které se účastní přeshraničních, nadnárodních nebo meziregionálních výzkumných projektů Podniky 0 0 - - 
1 F FI 1 Certifikované výdaje oznámené Certifikačním orgánem Evropské komisi pomocí žádosti o platbu € - - - - 
1 O OI1a Počet výzkumných institucí a zprostředkujících institucí z oblasti výzkumu a inovací, které se účastní přeshraničních projektů Výzkumné instituce / 

zprostředkovatelé 
0 0 - - 

1 O OI1b2 Počet realizováných aktivit pro posílení inovační výkonnosti MSP Aktivity 0 0 - - 
2 O CO23 Příroda a biologická rozmanitost: Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav z hlediska ochrany Hektar 0 0 - - 
2 F FI 2 Certifikované výdaje oznámené Certifikačním orgánem Evropské komisi pomocí žádosti o platbu € - - - - 
2 O OI6c1 Počet podpořených objektů přírodního a kulturního dědictví Podpořené statky 0 0 - - 
2 O OI6c2 Počet aktivit v oblasti zpřístupnění, vytváření povědomí a propagace v oblasti přírodního a kulturního dědictví Aktivity 0 0   
3 O CO46 Trh práce a odborné vzdělávání: Počet účastníků společných programů vzdělávání a odborné přípravy na přeshraniční podporu 

zaměstnanosti mládeže, vzdělávacích příležitostí, vysokoškolského vzdělání a odborné přípravy 
Persons 0 0 - - 

3 F FI 3 Certifikované výdaje oznámené Certifikačním orgánem Evropské komisi pomocí žádosti o platbu € - - - - 
4 F FI 4 Certifikované výdaje oznámené Certifikačním orgánem Evropské komisi pomocí žádosti o platbu € - - - - 
4 O OI112 Počet partnerů, zapojených do dlouhodobých institucionálních kooperací Partner 0 0 - - 
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3.4. Finanční údaje  
 
Tabulka 4: Finanční údaje na úrovni prioritní osy a programu 
 
Jak je stanoveno v tabulce 1 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 (vzor pro předávání finančních údajů) a v tabulce 16 vzoru pro 
programy spolupráce v rámci cíle Evropská územní spolupráce  
 

Prioritní 
osa 

Fond Základ 
pro 
výpočet 

Financování 
celkem 

Míra 
spolufinan-
cování 

Celkové způsobilé 
náklady operací 
vybraných pro 
poskytnutí podpory 

Podíl celkového 
přídělu, na nějž 
se vztahují 
vybrané operace 

Veřejné způsobilé 
náklady operací 
vybraných pro 
poskytnutí podpory 

Celková výše 
způsobilých výdajů, 
jež příjemci 
vykázali Řídicímu 
orgánu 

Podíl celkového 
přídělu, na nějž 
se vztahují 
způsobilé výdaje 
vykázané 
příjemci 

Počet 
vybraných 
operací 

Celkové 
způsobilé výdaje 
příjemce, které 
byly vyplaceny 
do 31.12.2018 a 
certifikovány 
Komisí 

1 EFRR celkem 21.029.720,00 85,00 21.240.330,43 101,00% 20.567.916,12 3.873.049,92 18,42% 21 3.543.392,62 
2 EFRR celkem 46.734.190,00 85,00 39.485.740,80 84,49% 38.291.514,80 3.557.804,29 7,61% 43 3.344.083,07 
3 EFRR celkem 13.897.377,00 85,00 9.280.288,51 66,78% 9.072.798,06 1.375.758,50 9,90% 18 1.477.970,96 
4 EFRR celkem 32.659.468,00 85,00 29.248.910,34 89,56% 28.243.959,65 5.956.809,51 18,24% 32 5.194.884,77 
5 EFRR celkem 7.297.070,00 85,00 7.297.069,43 100,00% 7.297.069,43 513.929,14 7,04% 13 273.099,74 
Celkem EFRR  121.617.825,00 85,00 106.552.339,51 87,61% 103.473.258,06 15.277.351,36 12,56% 127 11.721.914,49 
Příspěvek 
celkem 

  121.617.825,00 85,00 106.552.339,51 87,61% 103.473.258,06 15.277.351,36 12,56% 127 11.721.914,49 
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Případně je nutno uvést použití příspěvku třetích zemí účastnících se programu spolupráce (například NPP a ENI, Norsko, Švýcarsko) 
Není relevantní 
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Tabulka 5: Rozdělení kumulativních finančních údajů podle kategorie zásahů  
 
Jak je stanoveno v tabulce 2 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 (vzor pro předávání finančních údajů) a v tabulkách 6–9 vzoru pro 
programy spolupráce 

Prioritní 
osa 

Fonds Oblast 
zásahu 

Forma 
financování 

Dimenze 
území 

Mechanismus 
územního plnění 

Dimenze 
tematického cíle 

Vedlejší 
téma ESF 

Dimenze 
ekonomické 

činnosti 

Dimenze 
polohy 

Celkové způsobilé výdaje 
operací vybraných pro 

poskytnutí podpory 

Veřejné způsobilé výdaje operací 
vybraných pro poskytnutí 

podpory 

Celková výše způsobilých výdajů, jež 
příjemci vykázali řídicímu orgánu 

Počet vybraných operací 

1 EFRR 058 01 01 07 01   20 DE232 1.164.500,00 1.164.500,00 491.270,95 1 
1 EFRR 060 01 01 07 01   01 DE225 902.257,30 902.257,30 135.320,57 1 
1 EFRR 060 01 01 07 01   10 CZ032 994.937,87 994.937,87 141.367,88 1 
1 EFRR 060 01 01 07 01   10 DE225 883.708,37 883.708,37 74.056,50 1 
1 EFRR 060 01 01 07 01   10 DE228 1.605.236,35 1.605.236,35 348.448,60 1 
1 EFRR 060 01 01 07 01   20 CZ032 631.024,27 631.024,27 0,00 1 
1 EFRR 060 01 01 07 01   20 DE232 1.425.809,63 1.425.809,63 197.921,94 2 
1 EFRR 060 01 01 07 01   24 DE223 2.171.532,20 2.171.532,20 0,00 1 
1 EFRR 060 01 01 07 01   24 DE232 1.137.926,50 1.137.926,50 295.440,55 1 
1 EFRR 060 01 01 07 01   24 DE242 986.144,47 986.144,47 481.031,30 1 
1 EFRR 061 01 01 07 01   21 DE232 896.792,40 800.781,24 363.899,83 1 
1 EFRR 061 01 02 07 01   24 CZ032 1.474.774,55 1.323.421,36 0,00 1 
1 EFRR 062 01 01 07 01   07 CZ032 1.025.052,90 983.307,76 0,00 1 
1 EFRR 062 01 01 07 01   10 DE231 1.196.240,00 1.148.101,25 395.588,99 1 
1 EFRR 062 01 01 07 01   13 DE224 1.598.845,42 1.333.556,05 456.778,04 1 
1 EFRR 062 01 01 07 01   24 CZ031 590.789,45 590.789,45 198.583,04 1 
1 EFRR 062 01 01 07 01   24 DE232 929.972,25 893.839,80 213.888,53 1 
1 EFRR 062 01 01 07 01   24 DE235 993.235,50 988.732,50 46.168,71 1 
1 EFRR 063 01 01 07 01   24 CZ031 397.816,00 397.816,00 33.284,49 1 
1 EFRR 063 01 01 07 01   24 CZ032 233.735,00 204.493,75 0,00 1 
2 EFRR 085 01 01 07 06   22 CZ010 665.000,00 665.000,00 0,00 1 
2 EFRR 085 01 02 07 06   22 DE225 721.485,80 704.348,30 77.738,70 1 
2 EFRR 085 01 02 07 06   22 DE24D 1.183.327,70 1.183.327,70 0,00 2 
2 EFRR 085 01 03 07 06   11 DE23A 703.320,35 696.182,75 182.535,87 1 
2 EFRR 085 01 03 07 06   22 CZ031 735.576,00 735.576,00 92.636,68 1 
2 EFRR 085 01 03 07 06   22 CZ032 365.370,00 328.833,00 94.124,39 1 
2 EFRR 085 01 03 07 06   22 DE225 1.539.476,36 1.539.476,36 472.700,36 1 
2 EFRR 086 01 01 07 06   22 CZ031 1.150.700,41 1.150.700,41 0,00 1 
2 EFRR 086 01 02 07 06   22 DE249 1.701.669,45 1.563.879,95 0,00 1 
2 EFRR 086 01 03 07 06   22 DE229 988.500,00 988.500,00 0,00 1 
2 EFRR 090 01 02 07 06   23 CZ031 1.551.335,12 1.451.045,12 73.883,28 1 
2 EFRR 090 01 02 07 06   23 DE229 862.815,07 797.015,98 0,00 1 
2 EFRR 090 01 03 07 06   23 CZ031 443.085,97 443.085,97 56.148,46 1 
2 EFRR 091 01 02 07 06   23 CZ032 409.825,41 374.611,71 0,00 1 
2 EFRR 091 01 02 07 06   23 DE225 672.025,00 672.025,00 123.862,85 1 
2 EFRR 091 01 03 07 06   23 CZ032 191.781,00 191.781,00 0,00 1 
2 EFRR 091 01 03 07 06   23 DE235 196.615,00 195.880,00 39.485,15 1 
2 EFRR 091 01 03 07 06   24 DE237 161.618,84 155.141,73 0,00 1 
2 EFRR 092 01 03 07 06   09 DE246 2.680.884,77 2.680.884,77 0,00 1 
2 EFRR 092 01 03 07 06   23 CZ032 985.690,51 896.170,38 47.083,99 1 
2 EFRR 093 01 03 07 06   18 CZ032 280.644,68 280.644,68 34.191,56 1 
2 EFRR 093 01 03 07 06   19 CZ041 2.907.141,50 2.907.141,50 0,00 1 
2 EFRR 093 01 03 07 06   22 DE225 1.295.117,50 1.295.117,50 0,00 1 
2 EFRR 093 01 03 07 06   23 CZ032 1.315.053,95 1.306.491,73 155.780,59 1 
2 EFRR 093 01 03 07 06   24 CZ032 1.209.158,69 1.209.158,69 0,00 1 
2 EFRR 094 01 01 07 06   23 CZ031 806.367,77 806.367,77 334.896,60 1 
2 EFRR 094 01 01 07 06   23 CZ032 292.829,50 254.363,67 0,00 1 
2 EFRR 094 01 02 07 06   23 CZ032 171.007,71 150.558,94 64.588,30 1 
2 EFRR 094 01 02 07 06   24 CZ041 1.648.619,26 1.648.619,26 0,00 1 
2 EFRR 094 01 03 07 06   19 CZ032 251.570,50 251.570,50 6.296,30 1 
2 EFRR 094 01 03 07 06   24 CZ041 767.953,42 750.835,14 96.792,70 1 
2 EFRR 094 01 03 07 06   24 DE235 476.096,12 473.172,92 14.397,47 1 
2 EFRR 095 01 01 07 06   24 CZ031 756.418,42 756.418,42 0,00 1 
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Prioritní 
osa 

Fonds Oblast 
zásahu 

Forma 
financování 

Dimenze 
území 

Mechanismus 
územního plnění 

Dimenze 
tematického cíle 

Vedlejší 
téma ESF 

Dimenze 
ekonomické 

činnosti 

Dimenze 
polohy 

Celkové způsobilé výdaje 
operací vybraných pro 

poskytnutí podpory 

Veřejné způsobilé výdaje operací 
vybraných pro poskytnutí 

podpory 

Celková výše způsobilých výdajů, jež 
příjemci vykázali řídicímu orgánu 

Počet vybraných operací 

2 EFRR 095 01 02 07 06   13 DE224 1.830.330,39 1.830.330,39 81.812,10 1 
2 EFRR 095 01 02 07 06   19 DE21H 333.731,90 289.398,83 35.979,36 1 
2 EFRR 095 01 02 07 06   23 CZ032 944.005,23 944.005,23 71.052,86 3 
2 EFRR 095 01 03 07 06   23 CZ031 1.101.611,97 1.101.611,97 17.089,43 1 
2 EFRR 095 01 03 07 06   23 DE239 921.477,58 840.736,55 0,00 1 
2 EFRR 095 01 03 07 06   24 CZ032 945.023,00 837.205,95 0,00 1 
2 EFRR 095 01 03 07 06   24 DE23A 3.321.478,95 2.944.299,03 1.384.727,29 1 
3 EFRR 115 01 01 07 10   19 CZ031 903.027,49 903.027,49 150.981,75 1 
3 EFRR 115 01 02 07 10   19 DE225 1.342.021,40 1.240.391,40 115.083,17 1 
3 EFRR 115 01 02 07 10   19 DE232 589.863,36 589.863,36 125.702,40 1 
3 EFRR 115 01 03 07 10   19 DE23A 191.494,63 191.494,63 0,00 1 
3 EFRR 116 01 01 07 10   19 CZ031 793.627,70 793.627,70 260.422,97 1 
3 EFRR 116 01 01 07 10   19 CZ032 307.047,00 307.047,00 610,92 1 
3 EFRR 116 01 01 07 10   19 DE224 615.020,05 615.020,05 173.633,74 1 
3 EFRR 116 01 01 07 10   19 DE232 248.946,69 248.946,69 57.828,09 1 
3 EFRR 116 01 02 07 10   19 DE222 474.328,30 458.296,30 131.339,04 1 
3 EFRR 118 01 01 07 10   19 CZ031 883.827,87 883.827,87 126.438,80 2 
3 EFRR 118 01 01 07 10   19 CZ032 430.607,75 430.607,75 0,00 1 
3 EFRR 118 01 01 07 10   19 DE224 284.011,80 284.011,80 60.757,77 1 
3 EFRR 118 01 01 07 10   23 CZ032 342.658,55 311.874,40 0,00 1 
3 EFRR 118 01 02 07 10   19 CZ031 937.584,87 937.584,87 0,00 1 
3 EFRR 118 01 02 07 10   19 CZ032 381.214,36 381.214,36 45.837,04 2 
3 EFRR 118 01 02 07 10   19 DE235 555.006,69 495.962,39 127.122,81 1 
4 EFRR 119 01 01 07 11   12 CZ031 773.450,85 723.341,76 84.381,18 1 
4 EFRR 119 01 01 07 11   18 CZ032 1.627.173,56 1.615.097,62 89.078,47 2 
4 EFRR 119 01 01 07 11   18 CZ041 1.055.246,62 1.055.246,62 328.877,27 1 
4 EFRR 119 01 01 07 11   18 DE232 643.578,00 643.578,00 107.814,72 2 
4 EFRR 119 01 01 07 11   19 CZ032 575.652,09 550.708,56 0,00 1 
4 EFRR 119 01 01 07 11   19 DE242 580.225,00 580.225,00 0,00 1 
4 EFRR 119 01 01 07 11   20 CZ032 719.573,05 701.608,86 0,00 1 
4 EFRR 119 01 01 07 11   21 CZ032 495.920,00 495.920,00 0,00 1 
4 EFRR 119 01 01 07 11   24 CZ010 146.033,43 134.328,40 0,00 1 
4 EFRR 119 01 01 07 11   24 CZ032 550.731,78 550.731,78 110.518,34 1 
4 EFRR 119 01 01 07 11   24 DE242 484.531,00 484.531,00 196.820,74 1 
4 EFRR 119 01 01 07 11   24 DE254 478.254,41 437.477,41 0,00 1 
4 EFRR 119 01 02 07 11   03 CZ032 277.815,10 262.032,83 0,00 1 
4 EFRR 119 01 02 07 11   18 DE225 1.994.885,00 1.737.095,00 753.389,83 2 
4 EFRR 119 01 02 07 11   18 DE24D 1.552.966,87 1.552.966,87 794.860,05 2 
4 EFRR 119 01 02 07 11   19 CZ032 309.536,32 270.351,18 146.907,98 1 
4 EFRR 119 01 02 07 11   19 DE233 351.225,05 344.368,05 27.506,51 1 
4 EFRR 119 01 02 07 11   21 DE235 2.816.956,69 2.816.956,69 1.202.826,13 1 
4 EFRR 119 01 02 07 11   22 CZ041 399.571,19 339.635,49 0,00 1 
4 EFRR 119 01 02 07 11   23 DE24D 358.000,00 327.900,00 275.264,90 1 
4 EFRR 119 01 02 07 11   24 CZ032 7.012.657,12 6.768.721,67 897.142,43 3 
4 EFRR 119 01 02 07 11   24 DE24D 5.177.355,71 5.059.414,71 941.420,96 2 
4 EFRR 119 01 03 07 11   22 CZ032 687.789,00 611.939,65 0,00 2 
4 EFRR 119 01 03 07 11   23 CZ032 179.782,50 179.782,50 0,00 1 
5 EFRR 121 01 07 07    18 CZ010 1.494.117,65 1.494.117,65 283.023,15 2 
5 EFRR 121 01 07 07    18 CZ031 280.000,00 280.000,00 38.626,26 1 
5 EFRR 121 01 07 07    18 CZ032 300.000,00 300.000,00 101.427,52 1 
5 EFRR 121 01 07 07    18 CZ041 245.000,00 245.000,00 90.653,34 1 
5 EFRR 121 01 07 07    18 DE212 4.429.422,36 4.429.422,36 0,00 2 
5 EFRR 122 01 07 07    18 DE212 235.294,12 235.294,12 0,00 1 
5 EFRR 123 01 07 07    18 CZ010 35.294,12 35.294,12  1 
5 EFRR 123 01 07 07    18 CZ031 49.411,76 49.411,76 198,87 1 
5 EFRR 123 01 07 07    18 CZ032 52.941,18 52.941,18  1 
5 EFRR 123 01 07 07    18 CZ041 25.588,24 25.588,24  1 
5 EFRR 123 01 07 07    18 DE212 150.000,00 150.000,00  1 
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Tabulka 6: Kumulativní náklady všech operací nebo části operace prováděné mimo unijní část programové oblasti  
1. Projekty (2) 2. Výše podpory z EFRR (1), 

která má být použita na 
všechny operace nebo část 
operace prováděné mimo 
unijní část programové 
oblasti na základě 
vybraných operací 

3. Podíl celkového finančního 
přídělu na všechny operace 
nebo část operace nacházející 
se mimo unijní část 
programové oblasti (v %) 
(sloupec 2/celková částka 
přidělená na podporu z EFRR 
na úrovni programu *100) 

4. Způsobilé výdaje v rámci 
podpory z EFRR vynaložené na 
všechny operace nebo část 
operace prováděné mimo unijní 
část programové oblasti, kterou 
příjemce vykázal řídicímu 
orgánu 

5. Podíl celkového finančního 
přídělu na všechny operace 
nebo část operace nacházející 
se mimo unijní část 
programové oblasti (v %) 
(sloupec 4/celková částka 
přidělená na podporu z EFRR 
na úrovni programu *100) 

#14 Sousedé v dialogu – Dispoziční fond v 
EUREGIU Egrensis 

309.808,40 0,30% 6.797,50 0,01% 

#15 Trvale udržitelná přeshraniční 
spolupráce v EUREGIU EGRENSIS 

19 600,35 0,02% 270,30 0,00% 

#18 FSTORE: Přeshraniční platforma pro 
výzkum úložišť energie budoucnosti a jejich 
integrace 

844 428,89 0,82% 1.057,88 0,00 % 

#26 Silva Gabreta Monitoring – Realizace 
přeshraničního monitoringu biodiversity a 
vodního režimu 

113 194,50 0,11% 41.189,43 0,04 % 

#35 Udržitelné vytváření povědomí o 
přírodním a kulturním dědictví na Šumavě a 
v Bavorském lese 

186 827,87 0,18% 29.782,14 0,03 % 

#38 Virtuální model člověka pro prevenci, 
léčbu a rehabilitaci onemocnění ramene 

9 690,00 0,01% 202,50 0,00 % 

#41 Společný výzkum přírodních látek ze 
sinic jako model rozvoje přeshraničního 
vědeckého partnerství 

798 241,29 0,77% 0,00 0,00 % 

#70 Opatření green infrastructure z 
víceúčelového využití odpadních kalů (green 
IKK) prostřednictvím přeshraniční 
interregionální spolupráce 

108 757,93 0,11% 34.360,34 0,03 % 

#76 Jazykové kompetenční centrum pro 
němčinu a češtinu 

14 025,00 0,01% 0,00 0,00 % 

#78 Archeocentrum Čechy-Bavorsko - 409 180,42 0,40% 30.206,03 0,03 % 
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1. Projekty (2) 2. Výše podpory z EFRR (1), 
která má být použita na 
všechny operace nebo část 
operace prováděné mimo 
unijní část programové 
oblasti na základě 
vybraných operací 

3. Podíl celkového finančního 
přídělu na všechny operace 
nebo část operace nacházející 
se mimo unijní část 
programové oblasti (v %) 
(sloupec 2/celková částka 
přidělená na podporu z EFRR 
na úrovni programu *100) 

4. Způsobilé výdaje v rámci 
podpory z EFRR vynaložené na 
všechny operace nebo část 
operace prováděné mimo unijní 
část programové oblasti, kterou 
příjemce vykázal řídicímu 
orgánu 

5. Podíl celkového finančního 
přídělu na všechny operace 
nebo část operace nacházející 
se mimo unijní část 
programové oblasti (v %) 
(sloupec 4/celková částka 
přidělená na podporu z EFRR 
na úrovni programu *100) 

chránit a sdílet společný kulturní prostor 

#85 Počítačový asistenční systém řízený 
mozkovými vlnami pro osoby s omezenou 
hybností 

10 200,00 0,01% 4.272,12 0,00 % 

#90 Výzkum a vývoj šroubového motoru 4 200,00 0,00% 0,00 0,00 % 

#91 OptiPro 4.0: Optimalizace výrobních 
procesů - Průmysl 4.0 v bavorsko-českém 
příhraničí 

275 315,00 0,27% 20.823,55 0,02 % 

#99 Přeshraniční mapování lesních 
ekosystémů – cesta ke společnému 
managementu NP Šumava a NP Bavorský les 

131 266,35 0,13% 724,37 0,00 % 

#113 Matematické nadání: Modelování, 
diagnóza, podpora 

2 550,00 0,00% 0,00 0,00 % 

#120 Houby regionu 
bavorsko/česko/rakouského trojmezí 

195 000,00 0,19% 0,00 0,00 % 

#122 MINT od mala 139 935,07 0,14% 81.188,16 0,08% 

#123 Ekologické polymery na biologickém 
základě 

7 650,00 0,01% 0,00 0,00 % 

#124 CLARA III: CLARA III: Rozvoj 
společné partnerské spolupráce veřejné 
správy v česko-bavorském regionu 

5 865,00 0,01% 0,00 0,00 % 

#146 Výskyt rizikových prvků a látek v 
nivních půdách na historických územích 
těžby rud ve východním Bavorsku a v České 
republice 

310 564,50 0,30% 89.284,82 0,09% 
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1. Projekty (2) 2. Výše podpory z EFRR (1), 
která má být použita na 
všechny operace nebo část 
operace prováděné mimo 
unijní část programové 
oblasti na základě 
vybraných operací 

3. Podíl celkového finančního 
přídělu na všechny operace 
nebo část operace nacházející 
se mimo unijní část 
programové oblasti (v %) 
(sloupec 2/celková částka 
přidělená na podporu z EFRR 
na úrovni programu *100) 

4. Způsobilé výdaje v rámci 
podpory z EFRR vynaložené na 
všechny operace nebo část 
operace prováděné mimo unijní 
část programové oblasti, kterou 
příjemce vykázal řídicímu 
orgánu 

5. Podíl celkového finančního 
přídělu na všechny operace 
nebo část operace nacházející 
se mimo unijní část 
programové oblasti (v %) 
(sloupec 4/celková částka 
přidělená na podporu z EFRR 
na úrovni programu *100) 

#159 Udržitelný venkov v česko-bavorském 
příhraničí 

17 000,00 0,02% 0,00 0,00 % 

#174 »"Za co se stojí nasadit ...": Společně 
spojme minulé a budoucí s přítomností« 
Přeshraniční práce s mládeží pro smíření a 
porozumění v Čechách a Bavorsku. 

9 945,00 0,01% 0,00 0,00 % 

#179 Brána do nitra Země 1 700,00 0,00% 0,00 0,00 % 

#182 Porodnictví 2.0 - virtuální modely pro 
prevenci poranění během porodu 

130 497,61 0,13% 0,00 0,00 % 

#183 Čojč všem für alle! Nové strategie 
propojování příhraničí 

313 981,67 0,30% 0,00 0,00 % 

#184 Nové cesty k přeshraničnímu 
managementu jelení zvěře v době klimatické 
změny 

386 920,00 0,37% 0,00 0,00 % 

#185 3D COVER: Kovové materiály v 
procesním řetězci aditivní výroby 

39 950,00 0,04% 0,00 0,00 % 

#191 Využití moderních informačních 
technologií pro neurorehabilitace pacientů se 
získaným poškozením mozku 

135.632,80 0,13 % 0,00 0,00 % 

#194 Přeshraniční koncepce pro ochranu a 
poznávání přírody Českého lesa a Horní 
Falce 

115 980,80 0,11% 0,00 0,00 % 

#201 MATEGRA: Pokročilé porézní 
biomateriály funkcionalizované kmenovými 
buňkami pro zlepšení osseointegrace 
implantátů 

6 970,00 0,01% 0,00 0,00 % 
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1. Projekty (2) 2. Výše podpory z EFRR (1), 
která má být použita na 
všechny operace nebo část 
operace prováděné mimo 
unijní část programové 
oblasti na základě 
vybraných operací 

3. Podíl celkového finančního 
přídělu na všechny operace 
nebo část operace nacházející 
se mimo unijní část 
programové oblasti (v %) 
(sloupec 2/celková částka 
přidělená na podporu z EFRR 
na úrovni programu *100) 

4. Způsobilé výdaje v rámci 
podpory z EFRR vynaložené na 
všechny operace nebo část 
operace prováděné mimo unijní 
část programové oblasti, kterou 
příjemce vykázal řídicímu 
orgánu 

5. Podíl celkového finančního 
přídělu na všechny operace 
nebo část operace nacházející 
se mimo unijní část 
programové oblasti (v %) 
(sloupec 4/celková částka 
přidělená na podporu z EFRR 
na úrovni programu *100) 

#211 Moderní zpřístupnění historických 
pramenů 

394 522,00 0,38% 0,00 0,00 % 

#214 Opatření na vodních tocích Kösseinu a 
Reslavě pro zmírnění problematiky rtuti na 
vodní nádrži Skalka, CZ 

32.066,49 0,03 % 0,00 0,00 % 

#215 Podpora biodiverzity netopýrů v 
bavorsko-českém pohraničí 

293 831,07 0,28% 0,00 0,00 % 

#216 Květena Šumavy 229.776,25 0,22 % 0,00 0,00 % 

#217 Síť pro transfer technologií mezi MSP v 
česko-bavorském příhraničním regionu v 
oblasti pokročilých výrobních technologií 

8 000,00 0,01% 0,00 0,00 % 

#220 Dopad zemědělské činnosti na kvalitu 
půdy a znečištění životního prostředí 
kontaminanty v česko-bavorském pohraničí. 

565.250,00 0,55 % 0,00 0,00 % 

#221 Posilování populací perlorodky říční v 
lokalitách soustavy NATURA 2000 v 
zeleném pásu Bavorsko - Česko. 

275 208,28 0,27% 0,00 0,00 % 

#231 Čechy a Bavorsko na Zlaté cestě 6 630,00 0,01% 0,00 0,00 % 

#252 Nové impulsy pro přeshraniční síťování 
v území EUREGIA EGRENSIS 

19.125,00 0,02 % 0,00 0,00 % 

#257 PTAČÍ HODINKA  
BY-CZ 

124.128,40 0,12 % 0,00 0,00 % 

 
 
(1) Podpora z EFRR je stanovena v rozhodnutí Komise o příslušném programu spolupráce. 
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(2) V souladu se stropy stanovenými v článku 20 nařízení (EU) č. 1299/2013 a s jejich výhradou. 
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4. SHRNUTÍ HODNOCENÍ 
 

Evaluační plán má sloužit jako strategický dokument, který stanoví (obsahový a časový) rámec pro provedení hodnocení 
dopadu programu, a který nakonec přispěje k tomu, že se potenciální účinnost a efektivita programu během 
programového období zvýší. Evaluační plán byl schválen Monitorovacím výboren dne 09.12.2015 na jeho druhém 
zasedání a dne 22.01.2016 předložen prostřednictvím portálu SFC2014 Evropské komisi. Poté byl zveřejněn na 
internetových stránkách programu www.by-cz.eu. V souladu s orientací na výsledky stanovuje Evaluační plán rámcové 
podmínky evaluací během programového období 2014-2020. Obsahuje rovněž harmonogram dopadových evaluací 
programu. 

V Evaluačním plánu je uvedeno, že evaluace v prioritních osách 1, 2 a 3 proběhne ve dvou fázích (2018, 2021) – pouze v 
prioritní ose 4 je plánována evaluace v roce 2019. Obecně řečeno, v první fázi by měla proběhnout tzv. "průběžná" 
evaluace, aby se na základě jejích výsledků mohly evt. učinit příslušné kroky v rámci realizace programu. Ve druhé fázi 
by pak mělo proběhnout hodnocení ex-post, zda byly tyto změny a realizace programu účinné. Vzhledem k tomu, že je v 
současné době již navázáno více než 80 % prostředků EFRR (a prioritní osa 1 je nyní "zavřena"), vyvstává otázka, zda 
má dvoufázová evaluace smysl, protože úprava řízení programu již není možná, resp. byla by možná, ale pouze ve velmi 
malém rozsahu. V současné době shledáváme také stanovení realizace 2. fáze evaluace na rok 2021 jako velmi pozdní. 
Jednofázová evaluace všech prioritních os v 2018/2019 by byla důležitým podkladovým dokumentem pro programování 
česko-bavorského programu spolupráce 2020+, čímž by se výsledky evaluace ještě smysluplněji využily. Z těchto důvodů 
byl Evaluační plán příslušně upraven a schválen Monitorovacím výborem v rámci oběžné procedury dne 18.05.2018. V 
současné době je prováděna externí evaluace Programu; konečná evaluační zpráva se očekává koncem července 2019. 
Řídící orgán má již k dispozici krátkou průběžnou zprávu, která potvrdila výsledky monitoringu ze strany ŘO a 
nepoukazovala na problémy, které by měly vliv na průběh Programu. Prezentace výsledků evaluace proběhne na 10. 
zasedání Monitorovacího výboru koncem roku 2019. 

Kromě toho plní orgány programu a MV průběžně svoji povinnost hodnotit vývoj programu. Na zasedání Monitorovacího 
výboru např. informuje JS o současném, indikativním stavu plnění hodnot indikátorů, aby bylo zajištěno, že MV plní 
řádně svoji řídící úlohu týkající se dosahování cílů. Jak již bylo výše v souvislosti s OI6c1 uvedeno, klade MV velkou váhu 
na řádné plnění své řídící funkce a činí také příslušná opatření, která vedou ke zvýšení pravděpodobnosti dosažení cíle. 
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5. ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÝCH OPATŘENÍ 
 
a) Záležitosti, které ovlivňují výkonnost programu a přijatých opatření 
V programu EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko se v roce 2018 nevyskytly žádné závažnější problémy. Jako 
každý rok proběhla dvě zasádní MV, na kterých bylo naplánováno mnoho projektů. Příjemci předložili výdaje, který byly 
zkontrolovány a také vyplaceny. Realizace programu nebyla závažným způsobem narušena a mohlo se v ní v roce 2018 
úspěšně pokračovat. 

eCohesion / elektronický monitorovací systém (eMS) 

Také v roce 2018 byla velká část personálních kapacit Řídícího, Národního orgánu a Společného sekretariátu věnována 
plnění směrnice e-Cohesion. Byla prováděna různá specifická opatření databanky (zaměřená na potřeby Programu), 
která byla dána k dispozici Interactem. Příjemci mohli již podávat Závěrečné zprávy, čímž se dosáhlo toho, že projekt 
může v eMS projít celým procesem. V úzké spolupráci s Certifikačním orgánem byla v eMS připravena první žádost o 
platbu, která byla v prosinci 2018 úspěšně předložena Evropské komisi. Dále byl ve spolupráci s Auditním orgánem 
vypracován a následně v eMS spuštěn vlastní modul k zadávání a vyhodnocení údajů auditů, které provádí Auditní orgán. 
Toto vyhodnocování nebylo v eMS doposud možné.  

Celkem lze konstatovat, že realizace směrnice e-Cohesion a s tím spojené úpravy osvědčených postupů z dřívějších 
programových období v eMS byly i nadále výzvou, která byla ale prostřednictvím aktivního zapojení a intenzivní 
komunikace subjektů podílejících se na programu zvládnuta. 

Proces designace 

Proces designace je v programovém období 2014-2020 nový a bohužel celou realizaci Programu značně zkomplikoval. 
Navíc byly závazné verze nařízení, která jsou pro Program relevantní, dány k dispozici teprve krátce před začátkem 
programového období, doplňující delegované právní akty zčásti ještě později. K tomu nastaly v roce 2017 personální 
změny, které měly určitý vliv na vypracování dokumentu „Popis funkcí a postupů zavedených pro Řídící a Certifikační 
orgán (PFP)".  

V roce 2018 byl dokument „Popis funkcí a postupů zavedených pro Řídící a Certifikační orgán (PFP)" dokončen a zaslán 
Auditnímu orgánu EU k prověření. Auditní orgán EU vyhotovil stanovisko k designaci, které bylo poté zasláno vedoucímu 
úřadu StMWi. Dne 17.07.2018 proběhlo oficiální určení Řídícího orgánu a Certifikačního orgánu (dopis vedoucího 
úřadu StMWi) a tím byl designační proces v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát 
Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 ukončen. Řídící orgán informoval dne 06.08.2018 Evropskou komisi (přes SFC) o úspěšně 
proběhlé dezignaci; určení orgánů bylo schváleno dne 24.08.2018 aniž by se k tomu musely zasílat další informace. 
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b) VOLITELNĚ U KRÁTKÝCH ZPRÁV, v opačném případě to bude uvedeno v bodě 9.1. Posouzení, 
zda pokrok při dosahování cílů postačuje k zajištění jejich splnění, s uvedením případných přijatých 
nebo plánovaných nápravných opatření. 
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6. INFORMACE PRO OBČANY (ČL. 50 ODST. 9 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013) 
 
Shrnutí obsahu výroční zprávy a závěrečné zprávy o realizaci programu určené občanům se zpřístupní 
veřejnosti a bude odesláno jako samostatný soubor ve formě přílohy výroční a závěrečné zprávy o realizaci. 
 
Shrnutí určené občanům můžete nahrát/nalézt v sekci Obecné > Dokumenty 
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7. ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (ČLÁNEK 46 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013) 
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8. POKROK PŘI PŘÍPRAVĚ A PROVÁDĚNÍ VELKÝCH PROJEKTŮ A SPOLEČNÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ (ČL. 101 PÍSM. H) A ČL. 111 ODST. 3 
NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013 A ČL. 14 ODST. 3 PÍSM. B) NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1299/2013) 
 
8.1 Velké projekty 
 
Tabulka 7: Velké projekty 
 

Projekt CCI Stav velkého 
projektu 

Celkové 
investice 

Celkové způsobilé 
náklady 

Plánované datum 
oznámení/ předložení 

Datum automatického 
schválení Komisí 

Plánovaný začátek 
provádění 

Plánované datum 
dokončení 

Prioritní osa / 
investiční priority 

Současný stav realizace – finanční pokrok (% výdajů certifikovaných 
Komisi v porovnání s celkovými způsobilými náklady) 

Současný stav realizace – finanční pokrok 
Hlavní fáze provádění projektu 

Hlavní 
výstupy 

Datum podpisu první 
smlouvy o dílo (1) 

Připomínky 

(1) U operací prováděných v rámci struktur partnerství veřejného a soukromého sektoru podpis dohody o partnerství mezi veřejným a soukromým subjektem 
(čl. 102 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013) 
 
 
Významné problémy, které se vyskytly při provádění velkých projektů, a opatření přijatá k jejich odstranění 
Není relevantní 

 
Případná plánovaná změna v seznamu velkých projektů v rámci programu spolupráce 
Není relevantní 
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8.2 Společné akční plány 
 
Pokrok při provádění jednotlivých fází společných akčních plánů 
 
Není relevantní 
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Tabulka 8: Společné akční plány (SAP) 
 

Název 
SAP 

CCI Fáze provádění 
SAP 

Celkové způsobilé 
náklady 

Celková podpora z veřejných 
zdrojů 

Přispění OP k 
SAP 

Prioritní 
osa 

Druh 
SAP 

[Plánované] předložení 
Komisi 

[Plánované] zahájení 
provádění 

[Plánované] 
dokončení 

Hlavní výstupy 
a výsledky 

Celkové způsobilé výdaje certifikované 
Komisi 

Připomínky 
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Významné problémy, které se vyskytly, a opatření přijatá k jejich odstranění 
 

Není relevantní 
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9. POSOUZENÍ PROVÁDĚNÍ PROGRAMU SPOLUPRÁCE (ČL. 50 ODST. 4 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013 
A ČL. 14 ODST. 4 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1299/2013) 
 
9.1 Informace v části A a dosažení cílů programu (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013) 
 

Prioritní osa 1 - Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací 
Specifické cíle prioritní osy 1 lze v podstatě shrnout následujícím způsobem:  

• Specifický cíl 1a: 

•  "Posílení přeshraničních aktivit v oblasti výzkumu a inovací" - podporou přeshraničních kooperací v oblasti 
výzkumu má být zvýšena efektivita využívání stávajících kapacit v oblasti výzkumu a inovací a vytvořeny základy 
pro větší počet přeshraničních kooperačních projektů. Specifický cíl 1b: " Zlepšení zapojení MSP do výzkumu a 
inovací" - přístup k vývoji a inovacím hraje především pro malé a střední podniky významnou roli. Tento přístup 
má být podpořen lepším zapojením malých a středních podniků do oblasti výzkumu a inovací prostřednictvím 
konkrétních výzkumných kooperací a síťových aktivit.  

S ohledem na již skoro vyčerpané finanční prostředky lze konstatovat, že se nově zavedená prioritní osa, věnovaná 
výzkumu a inovacím, setkala s vysokou poptávkou v programové oblasti a byla potenciálními nositeli projektu přijímána 
velmi dobře. Řada univerzit, případně vysokých škol tak předložila své projekty a vyjádřila tak, že identifikovala společné 
úkoly, které chtějí i společně řešit. Dojde tak k lepšímu propojení stávající oblasti výzkumu a inovací v pohraničí a k 
jejímu celkovému posílení. Podpořené projekty jsou již dnes dokladem vysokého inovačního potenciálu a dobře přispívají 
k plnění indikátorů. 

Finanční vytíženost 

V prioritní ose 1 "Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací" bylo do 31.12.2018 schváleno 21 projektů. 
Jelikož v prioritních osách 1 až 3 dosud nebyly v roce 2015 schváleny žádné projekty, odráží toto číslo současně i celkový 
počet schválených projektů v prioritních osách. Finanční vytíženost činí 99,87 % (17 851 880,14 EUR) disponibilních 
prostředků EFRR. Projekty jsou na jednotlivé specifické cíle rozloženy přibližně rovnoměrně. Do specifického cíle 1a 
"Posílení přeshraničních aktivit v oblasti výzkumu a inovací" je zařazeno 12 projektů, které váží prostředky EFRR, 
alokované pro tuto investiční prioritu resp. pro tento specifický cíl, z 102,62 % (dokonce lehké překročení). Toto malé 
přesáhnutí však nepředstavuje žádný problém, neboť ještě nebyl uzavřen žádný projekt a ze zkušeností se může počítat s 
úsporami finančních prostředků.  Ve specifickém cíli 1b "Zlepšení zapojení MSP do výzkumu a inovací" je dosud 
zařazeno 9 projektů. Celkem je tak tento specifický cíl navázán z 95,38 %.  

Příspěvek k plnění indikátorů a výsledků 

Indikativní plnění indikátorů výstupu v prioritní ose 1 lze hodnotit na základě údajů, uváděných ve schválených 
projektech, velmi pozitivně. V případě dvou indikátorů výstupu - jeden z nich je z výkonnostního rámce - byly jejich cílové 
hodnoty již významně překročeny.  

Indikátor výstupu CO25 "Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách", 
který není obsažen ve výkonnostním rámci, již svojí indikativní hodnotou 85 překročil cílovou hodnotu 55 vědců. Cílová 
hodnota 11 pro Program specifický indikátor OI1b2 "Počet realizovaných aktivit pro posílení inovační výkonnosti MSP", 
obsaženého ve výkonnostním rámci,  je z dnešního pohledu již splněna na 155 %. Koncové cílové hodnoty (pro rok 2023) 
u obou zbývajících indikátorů výstupu z výkonnostního rámce jsou splněny vždy více než z poloviny (stav po schválení 
projektů v roce 2018). Pro indikátor výstupu OI1a "Počet výzkumných institucí a zprostředkujících institucí z oblasti 
výzkumu a inovací, které se účastní přeshraničních projektů" je příspěvek ke konci roku 2018 64 %. Pro společný 
indikátor CO41 "Počet podniků, které se účastní přeshraničních, nadnárodních nebo meziregionálních výzkumných 
projektů" je odpovídající hodnota 14 z 20, tzn. 70 %. Pro údaje k pokroku jednotlivých indikátorů odkazujeme rovněž na 
kapitolu 3. 

Indikátor výsledku RI1a "Podíl organizačních jednotek zapojených do společných činností v oblasti výzkumu a inovací" 
byl splněn již v rámci posledního šetření koncem roku 2017 (podíl je 21,00 z cílové hodnoty 20,00 pro rok 2023). Přínos k 
indikátoru výsledku RI1b "Situace MSP v oblasti výzkumu a inovací z pohledu výměny znalostí" měl koncem roku 2017 
hodnotu 3,00, tzn. 75 % cílové hodnoty 4,00. První tzv. evaluace dopadu je plánována v roce 2019 v souladu s 
Evaluačním plánem, který byl schválen Monitorovacím výborem. 
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Prioritní osa 2 - Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů   
Specifické cíle prioritní osy 2 lze v podstatě shrnout následujícím způsobem:  

• Specifický cíl 6c: 

•  "Zvýšení atraktivity dotačního území prostřednictvím zachování a zhodnocení společného kulturního a přírodního 
dědictví v udržitelné formě" - kulturní a přírodní dědictví má být dlouhodobě zachováno, zhodnocováno pro 
využití lidmi. Roli zde může hrát i cestovní ruch. Specifický cíl 6d: " Zvýšení a obnova biodiverzity a 
ekosystémových služeb" - rozsáhlé části programové oblasti jsou ekologicky velmi citlivé oblasti. Podporou 
kooperací v oblasti ochrany přírody, druhové ochrany a ochrany biotopů, ale i využitím zelené infrastruktury 
chce Program dosáhnout zvýšení a obnovy biodiverzity.   

Z důvodů obrovského významu, který společné přírodní a kulturního dědictví a s tím spojené neporušené životní prostředí 
pro programovou oblast má, je tato prioritní osa nezbytná. Jak s ohledem na výši finančních prostředků, alokovaných pro 
tuto prioritní osu, tak i počet dosud schválených projektů, představuje druhá prioritní osa největší obsahově těžiště 
programového období. Řada rozmanitých záměrů budou mít významný a viditelný dopad na region. Tato investiční 
priorita je vybavena relativně vysokými finančními prostředky (39.724.061 EUR prostředky EFRR), tak aby bylo možné 
realizovat úspěšné projekty EÚS a tím přispět k dosažení cílů této prioritní osy.  

Finanční vytíženost 

Do konce roku 2018 bylo v prioritní ose 2 "Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů" 
naplánováno 43 projektů. Finanční vytíženost tak činí 83,59 % (33 205 289,94 EUR) disponibilních prostředků EFRR. 
Dva ze specifických cílů této prioritní osy jsou hlediska počtu projektů dosud vytíženy různě. Do specifického cíle 6c " 
Zvýšení atraktivity dotačního území prostřednictvím zachování a zhodnocení společného kulturního a přírodního dědictví 
v udržitelné formě je zařazeno 32 záměrů, které váží prostředky EFRR, alokované pro tuto investiční prioritu, případně 
tento specifický cíl z 86,68 %. Specifický cíl 6d "Zvyšování a obnova biodiverzity a ekosystémových služeb" obsahuje 
dosud 11 projektů. Celkem je tak tento specifický cíl navázán ze 75,51 %.  

Příspěvek k plnění indikátorů a výsledků 

Z pohledu plnění indikátorů je patrné, že budoucí rozhodování o výběru projektů bude muset i nadále zohledňovat cíle 
stanovené v programu spolupráce. Zatímco OI 6c2 a OI 6d2 už nyní splnily svoje cílové hodnoty, indikátory výstupu 6c1 
a CO23 musí ještě splnit 40-50 %, aby dosáhly cílové hodnoty. Zlepšení dosažení cílů v rámci OI6c1 "Počet podpořených 
statků přírodního a kulturního dědictví" bylo dosaženo díky usnesení MV ze dne 07.12.2017. Monitorovací výbor se 
usnesl na tom, že až do odvolání musí projekty, které budou od sedmého zasedání předloženy v této prioritní ose, přispět 
ke splnění indikátoru OI6c1. Ze dvou indikátorů výstupu specifického cíle 6d je ve výkonnostním rámci obsažen pouze 
indikátor CO23 " Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav z hlediska ochrany". K 31. 12. 2018 
je tento indikátor splněn z 61 % (318,15 z 525 hektarů). I zde bude muset Monitorovací výbor při svém budoucím 
rozhodování přihlídnout na splnění tohoto indikátoru. Cílené opatření ke zlepšení dosažení cílů bylo kromě toho 
tématické zaměření Výroční informační akce v druhé polovině roku 2017 na téma "Ochrana životního prostředí a účinné 
využívání zdrojů", aby se tím zvýšil zájem u žadatelů o tento specifický cíl. Zbývající, pro program specifický indikátor OI 
6d2 "Počet koncepčních opatření (studie v oblasti zvýšení a obnovy biodiverzity a ekosystémových služeb)" již v současné 
době dosáhl indikativního plnění ve výši 100 %. 

Indikátor výsledku RI6c "Atraktivita kulturního a přírodního dědictví" byl splněn již v rámci posledního šetření koncem 
roku 2017 ve výši 89 %. Přínos k indikátoru výsledku RI6d "Kvalita životního prostředí ve vztahu k biodiverzitě a 
ekosystémovým službám" byl koncem roku 2017 u 88 % cílové hodnoty. První tzv. evaluace dopadu je plánována v roce 
2019 v souladu s Evaluačním plánem, který byl schválen Monitorovacím výborem. 
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Prioritní osa 3 - Investice do dovedností a vzdělávání 
Specifické cíle prioritní osy 3 lze v podstatě shrnout následujícím způsobem:  

• Specifický cíl 101: Odbourání jazykových a systémových překážek ve vzdělávání - kooperacemi v oblasti 
vzdělávání, společnou jazykovou výukou a harmonizací nabídek vzdělávání mají být odbourány překážky v 
přeshraničním vzdělávání. 

• Specifický cíl 102: Přizpůsobení vzdělávání změněným podmínkám na společném trhu práce - kooperace v oblasti 
vzdělávání a přeshraničním propojování vzdělávacích institucí má přispět k odbourávání překážek v 
přeshraničním vzdělávání a tím k perspektivnímu zvýšení šancí na trhu práce.  

Na začátku programu byla vysoká poptávka po finančních prostředcích Programu v této prioritní ose, - během prvních 
zasedání byla navázána polovina prostředků. V následujících letech se poptávka po finančních prostředcích lehce snížila. 

Finanční vytíženost 

V prioritní ose 3 "Investice do dovedností a vzdělávání" bylo do konce 2018 schváleno 18 projektů. Finanční vytíženost 
činí 66,78 % (7 888 245,12  EUR) disponibilních prostředků EFRR. 

Tato prioritní osa obsahuje jedinou investiční prioritu, která však jako jediná investiční priorita v programu obsahuje dva 
specifické cíle. Tyto dva specifické cíle této prioritní osy jsou z hlediska počtu projektů dosud vytíženy různě. Do 
specifického cíle 101 "Odbourání jazykových a systémových překážek ve vzdělávání"je zařazeno 12 záměrů. Specifický cíl 
102 "Přizpůsobení vzdělávání změněným podmínkám na společném trhu práce" obsahuje dosud 6 projekty. 

Příspěvek k plnění indikátorů a výsledků 

Hodnoty indikátorů výstupu obou těchto specifických cílů (jeden z nich z výkonnostního rámce) již nyní perspektivně 
splnili své cílové hodnoty pro rok 2023. Cílová hodnota v Nařízení předepsaného indikátoru CO46 "Počet účastníků 
společných programů vzdělávání a odborné přípravy pro přeshraniční podporu zaměstnanosti mládeže, vzdělávacích 
příležitostí, vysokoškolského vzdělání a odborné přípravy" byla podle údajů, uvedených ve schválených projektech (7701 
účastníků), již splněna ve výši 543 %. Pro program specifický indikátor OI102 "Počet přípravných a doprovodných 
aktivit v oblasti vzdělávání a kvalifikace" dosáhl počtem 25 aktivit hodnotu 250 %.  

Hodnota pro indikátor výsledku RI101 "Kvalita společné nabídky v oblasti vzdělávání" je 5,00 z cílové hodnoty 6,00. 
Indikátor výsledku RI 102 "Poměr míry nezaměstnaných ve věku 15 až 29 let k obecné míře v dotačním území" má 
dosáhnout v roce 2023 hodnoty 23,00. Doposud došlo ke zlpešení hodnoty o 0,33 % z výchozí hodnoty 24,10 v roce 2014 
a aktuální hodnota je 23,77. První tzv. evaluace dopadu je plánována v roce 2019 v souladu s Evaluačním plánem, který 
byl schválen Monitorovacím výborem. 
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Prioritní osa 4 - Udržitelné sítě a institucionální spolupráce  
Specifické cíle prioritní osy 4 lze v podstatě shrnout následujícím způsobem:  

• Specifický cíl 11: Dosažení vyšší míry přeshraniční integrace, harmonizace a soudržnosti v česko-bavorském 
pohraničí - vytváření a další rozvoj přeshraničních kooperačních struktur a projektů jsou považovány za ústřední 
prvek přeshraničních programů a mají na institucionální, ale i na místní úrovni přispět především k dosažení 
vyššího stupně regionální integrace. 

  Tato prioritní osa má mimořádný význam, protože pokračuje v osvědčených postupech a prioritách i v programovém 
období 2014-2020. Jednak se zde nacházejí fondy malých projektů (projekty people-to-people) s euroregiony jako 
administrátory dispozičních fondů. Především malé projekty umožňují občanům vzájemné poznávání se. Díky malým 
projektům je i přidaná hodnota Evropy přímo čitelná. Kromě toho zde mají být rozvíjeny, případně dále prohlubovány 
dlouhodobě kooperace mezi institucemi a občany. Současné vytížení ve výši 89,42  % ukazuje, že rozhodnutí pro tuto 
prioritu bylo správné.  

Finanční vytíženost 

Ke konci 2018 byly v této prioritní ose "Udržitelné sítě a institucionální spolupráce" naplánováno 32 projektů, což 
představuje finanční vytíženost ve výši 89,42 % (24 823 975,84 EUR) prostředků. Zájem o projekty v PO 4 je vysoký, což 
dokazuje, že těžiště bylo správně stanoveno a orgány Programu správně odhadly připadný zájem o tuto PO.  

Příspěvek k plnění indikátorů a výsledků 

Tato prioritní osa obsahuje jednu investiční prioritu s jedním specifickým cílem. Do specifického cíle 11 "Dosažení vyšší 
míry přeshraniční integrace, harmonizace a soudržnosti v česko-bavorském pohraničí" je zařazeno všech 32 projektů. 
Indikativní plnění obou indikátorů výstupu (z toho jeden z výkonnostního rámce) této prioritní osy je na velmi dobré cestě. 
Cílová hodnota indikátoru výstupu OI112 z výkonnostního rámce byla již v roce 2018 indikativně splněna. Zbývající 
OI111 se v roce 2018 nezměnil a je i nadále indikativně naplněn ze 75 %; cílová hodnota byla již opravdu s úplně 
uzavřenými malými projekty (a tím zapojenými partnery) dosažena na 36 %. 

Hodnota pro indikátor výsledku RI11 "Intenzita přeshraniční spolupráce" se dle šetření z konce roku 2017 přibližuje 
cílové hodnotě a má nyní hodnotu 3,40. První tzv. evaluace dopadu je plánována v roce 2019 v souladu s Evaluačním 
plánem, který byl schválen Monitorovacím výborem. 

 
 
Prioritní osa 5 - Technická pomoc  
Cílem této prioritní osy Technická pomoc je řádná a efektivní realizace Programu spolupráce. Orgány programu pracují 
podle ustanovení, vyplývajících z Programu spolupráce a platných nařízení EU: 13 projektů Technické pomoci 
(regionální zařazení a zařazení podle kódů) bylo schváleno již v roce 2015.  
 
Výstupy:  
 
Plnění indikátorů výstupu Technické pomoci pokračuje uspokojivým způsobem, stanovené cílové hodnoty jsou v souladu 
se stavem realizace programu přiměřeně splněny. Jednotlivé hodnoty jsou uvedeny v kapitole 3. Elektronický 
monitorovací systém (OI53) je zaveden a jeho jednotlivé moduly budou v případě potřeby nadále upravovány. Rovněž v 
případě společných akcí a školení je výhled pozitivní. 
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9.2 Konkrétní opatření na podporu rovnosti žen a mužů a k předcházení diskriminaci, zejména 
přístupnost pro osoby se zdravotním postižením, a provedená opatření, která mají zajistit začlenění 
hlediska rovnosti žen a mužů do programu spolupráce a jednotlivých operací (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) 
č. 1303/2013 a čl. 14 odst. 4 druhý pododstavec písm. d) nařízení (EU) č. 1299/2013) 
 
Posouzení provádění zvláštních opatření zohledňujících zásady uvedené v článku 7 nařízení (EU) č. 1303/2013 
týkajícím se podpory rovnosti žen a mužů a nediskriminace, případně v závislosti na obsahu a cílech programu 
spolupráce včetně přehledu zvláštních opatření na podporu rovnosti žen a mužů a na podporu nediskriminace, 
zejména přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením, a provedených opatření, která mají zajistit začlenění 
hlediska rovnosti žen a mužů do programu spolupráce a jednotlivých operací 
 
Program EÚS Česko-Bavorsko zohledňuje v souladu s čl. 7 Nařízení (EU) č. 1303/2013 zásady na podporu rovnosti žen a 
mužů a rovnosti šanci a nediskriminace jak v rámci Programu spolupráce (viz tamtéž oddíl 8), tak i v rámci provádění 
Programu. 
V Programu spolupráce je zakotveno, že dodržování těchto zásad je zajištěno v rámci systému hodnocení, v kritériích 
výběru projektů a v pravidlech rozhodování.  
 
V rámci žádosti o poskytnutí dotace je zjišťováno, do jaké míry projekt k příslušné zásadě přispívá (neutrálně, pozitivně, 
velmi pozitivně). Místo zpracovávající žádost při hodnocení žádosti ověří, zda je předložený projekt v souladu s 
horizontálními principy a zda na tyto principy nemá negativní vliv.  
Do Programu je jako člen Monitorovacího výboru s poradním hlasem zapojen zástupce pro rovnost a nediskriminaci 
(zastoupen Bavorským státním ministerstvem práce a sociálních věcí, rodiny a integrace) pro otázky rovného postavení. 
Kromě toho je při rozhodování o projektech v relevantních případech diskutován příspěvek k horizontálním principům, v 
daném případě je formulována výhrada na úpravu příspěvku, pokud je tento příspěvek stanoven Monitorovacím výborem 
na základě výsledků diskuse o projektu. I toho je patrné, že Monitorovací výbor bere svojí zodpovědnost v této oblasti 
vážně.  
 
Ke dni 31.12.2018 bylo Monitorovacím výborem celkem naplánováno 127 projektů (včetně 13 projektů Technické 
pomoci). Doposud byly ukončeny dva projekty. 
Projekty Technické pomoci nejsou při zjišťování příspěvku k zásadám rovnosti zohledňovány, neboť tyto informace nejsou 
v žádosti obsaženy - jelikož však projekty Technické pomoci slouží k efektivní a účinné realizaci programu, jsou 
samozřejmě využívány i k zajištění těchto zásad (oddíl 8 v Programu spolupráce).  
Žádný z dosud 114 schválených projektů mimo Technickou pomoc není v rozporu se zásadami na podporu rovnosti mužů 
a žen nebo rovnosti šancí a nediskriminace. Z 114 projektů má 9 projektů velmi pozitivní, 23 projektů pozitivní a 82 
neutrální příspěvek k zásadě rovnosti šancí a nediskriminace. Zásadu rovnosti mužů a žen splňují 5 projektů s velmi 
pozitivním příspěvkem, 19 s pozitivním a 90 s neutrálním příspěvkem. Uvedené hodnoty jsou indikativní, protože žádný z 
projektů dosud nebyl ukončen.  
 
Skutečnost, že Technická pomoc rovněž přispívá k plnění průřezových cílů, je patrná například na internetové stránce 
programu, která odpovídá zásadám bezbariérového přístupu k obsahu a zajišťuje tak, že všichni zájemci o Program 
mohou odpovídajícím způsobem získat relevantní informace o Programu. 
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9.3 Udržitelný rozvoj (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013 a čl. 14 odst. 4 druhý pododstavec písm. e) 
nařízení (EU) č. 1299/2013) 
 
Posouzení provádění opatření zohledňujících zásady uvedené v článku 8 nařízení (EU) č. 1303/2013 týkajícím 
se udržitelného rozvoje, případně v závislosti na obsahu a cílech programu spolupráce včetně přehledu opatření 
přijatých na podporu udržitelného rozvoje v souladu s uvedeným článkem. 
 
Program EÚS Česko-Bavorsko zohledňuje v souladu s čl. 8 Nařízení (EU) č. 1303/2013 zásadu udržitelného rozvoje jak v 
Programu spolupráce (vit tamtéž oddíl 8), ale i při provádění Programu. V souladu s čl. 8 Nařízení (EU) 1303/2013 jsou 
zde zahrnuty požadavky na ochranu životního prostředí, účinného využívání zdrojů, opatření ke zmírnění změny klimatu a 
přizpůsobení se této změně, biologické rozmanitosti, odolnosti proti katastrofám a předcházení rizikům.  

V Programu spolupráce je zakotveno, že dodržování tohoto průřezového cíle je zajištěno v rámci systému hodnocení, v 
kritériích výběru projektů a v pravidlech rozhodování. Jedním z těchto opatření je v žádosti o poskytnutí dotace otázka, 
do jaké míry projekt přispívá k udržitelnému rozvoji (neutrálně, pozitivně, velmi pozitivně). Místo zpracovávající žádost 
při hodnocení žádosti ověří, zda je předložený projekt v souladu s tímto principem a zda na tento princip nemá negativní 
vliv.  

Jako členové s hlasovacím právem jsem členy Monitorovacího výboru jak Ministerstvo životního prostředí České 
republiky, tak i Bavorské státní ministerstvo životního prostředí a ochrany spotřebitele, které procesy a rozhodování 
sledují i z tohoto pohledu a uplatňují zde svojí odbornost. Kromě toho vykonává Ministerstvo životního prostředí České 
republiky v Programu oficiálně funkci pověřence pro životní prostředí.  

Kromě toho je při rozhodování o projektech v relevantních případech diskutován příspěvek k horizontálním principům, v 
daném případě je formulována výhrada na úpravu příspěvku, pokud je tento příspěvek stanoven Monitorovacím výborem 
na základě výsledků diskuse o projektu. Dosavadní diskuse, případně Výhrady ukazují i zde, že Monitorovací výbor bere 
toto téma velmi vážně.  

Ke dni 31.12.2018 bylo celkem včetně 13 projektů Technické pomoci schváleno Monitorovacím výborem 127 projektů. 
Doposud byly ukončeny dva projekty.  

Projekty Technické pomoci nejsou při zjišťování příspěvku k zásadě udržitelného rozvoje zohledňovány, neboť tyto 
informace nejsou v žádosti obsaženy (jak již bylo uvedeno, slouží i zde projekty Technické pomoci k efektivní a účinné 
realizaci programu).)  

Žádný z dosud 114 schválených projektů mimo Technickou pomoc není v rozporu se zásadou udržitelného rozvoje. Z 114 
projektů má 42 projektů velmi pozitivní, 33 pozitivní a 39 neutrální příspěvek k horizontálnímu principu udržitelného 
rozvoje. Uvedené hodnoty jsou indikativní, protože žádný z projektů dosud nebyl ukončen.  
 
Program, případně podpořené projekty, přispívají kromě toho investiční prioritou 6d, ale i investiční prioritou 6c i ve fázi 
provádění aktivně k tématu ochrany životního prostředí, účinného využívání zdrojů a udržitelného rozvoje. 
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9.4 Poskytnutí informací o podpoře cílů týkajících se změny klimatu (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) 
č. 1303/2013) 
 
Vypočtená částka podpory, jež má být použita na cíle v oblasti změny klimatu na základě kumulativních 
finančních údajů podle kategorie zásahu v tabulce 7 
 
Prioritní 
osa 

Částka podpory, jež má být použita na cíle v oblasti 
změny klimatu (v EUR) 

Podíl celkového přídělu pro operační 
program (v %) 

2 5.745.155,53 14,46 % 
Celkem 5.745.155,53 5,56 % 

 
Orientační částka, určená na podporu cílů ochrany klimatu, je v Programu spolupráce uvedena ve výši 12.393.909,00 
EUR, případně 12 % celkové finanční alokace EFRR pro program spolupráce. Ze shora uvedených 3.078.710,58 EUR 
EFRR je patrné, že tato orientační částka je aktuálně splněna z necelých 46,4 %. 

Uvedené příspěvky jsou automaticky vypočítány systémem SFC2014 a vycházejí z výběru příslušných oblastí zásahů, 
uvedených v Programu spolupráce. Přesná metodika výpočtu je uvedena v Nařízení (EU) č. 215/2014. Zde je uvedeno, že 
tak zvané koeficienty, stanovené rovněž v tomto Nařízení, se použijí v souladu s kategoriemi zásahů Programu 
spolupráce, případně následně hlášených finančních údajů. 

Kategorie zásahů, které přispívají k ochraně klimatu (tzn., jejichž koeficient je vyšší, nežli nula), jsou v česko-bavorském 
programu obsaženy výlučně v prioritní ose 2 "Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů". Jedná 
se o následující kódy:  

• 090 Cyklistické stezky a stezky pro pěší s koeficientem 100 % (specifický cíl 6c), 

• 085 Ochrana a obnova biologické rozmanitosti, ochrana přírody a ekologická infrastruktura s koeficientem 40% 
(specifický cíl 6d), 

• 086 Ochrana, obnova a udržitelné využívání lokalit sítě Natura 2000 s koeficientem 40% (specifický cíl 6d), 

• 087 Opatření pro přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik souvisejících s oblastí 
klimatu se 100 % (specifická cíl 6d).  

Jak je patrné z tabulky 5 v bodě 3.4 jsou ke konci 2018 intervenční kategorii 090 přiřazeny tři projekty, intervenční 
kategorii 085 sedm projektů a intervenční kategorii 086 tři projekty. Vynásobením součtu prostředků EFRR těchto 
projektů s příslušnými koeficienty získáme hodnotu v tabulce. Jak již bylo popsáno v bodě 9.1, je v Prioritní ose 2 k 
dispozici ještě dostatečný objem finančních prostředků, s jejich využitím se budeme snažit dosáhnout stanovených hodnot 
uvedených v Programu spolupráce.  

Dále je nutno upozornit na skutečnost, že v Programu je ještě možno realizovat další projekty, případně aktivity s 
pozitivním vlivem na ochranu klimatu, které však z důvodů svého hlavního zaměření nejsou zařazeny do některé i 
kategorií zásahů, které jsou pro ochranu klimatu relevantní. Při hlášení finančních údajů je nutno se pro každý projekt 
rozhodnout pro přesně jednu z kategorií zásahů, které byly v Programu spolupráce stanoveny pro příslušnou prioritní 
osu. Přesné hodnoty je tedy nutno skutečně považovat za indikativní. 
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9.5 Úloha partnerů při provádění programu spolupráce (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013 a čl. 14 
odst. 4 první pododstavec písm. c) nařízení (EU) č. 1299/2013) 
 
Posouzení provádění opatření zohledňujících úlohu partnerů uvedených v článku 5 nařízení (EU) č. 1303/2013, 
včetně zapojení partnerů do provádění, monitorování a hodnocení programu spolupráce 
 
V kapitole 5.6 "Zapojení partnerů" je v Programu spolupráce popsáno, v jaké formě jsou partneři programu do přípravy, 
zpracování a provádění Programu spolupráce včetně jejich působení v Monitorovacím výboru zapojeni. Úkoly a 
kompetence Monitorovacího výboru jsou definovány v čl. 1 Jednacího řádu Monitorovacího výboru. 

Všechny zvolené specifické cíle jsou z obsahového pohledu v Monitorovacím výboru zastoupeny odborně příslušnými 
ministerstvy na české a na bavorské straně. V rámci hodnocení projektů dochází k další zapojení relevantních odborných 
hodnotitelů. Proces hodnocení projektů předepisuje pro přidělování bodů za obsahovou kvalitu projektu proces zapojení 
národních odborníků, které mohou v závislosti na zaměření projektu tento záměr z odborného hlediska vyhodnotit. Na 
české straně se jedná o jednoho odborníka za každý kraj a jednoho zástupce příslušného kraje, na straně bavorské to jsou 
zástupci odborně příslušných ministerstev.  

Kromě toho existuje úzká součinnost mezi kraji, případně krajskými vládami a Řídícím a Národním orgánem a Společným 
sekretariátem. V dubnu 2018 se konalo další pracovní setkání k aktuálním tématům programu včetně teambuildingu, 
které ho se zúčastnily Řídící orgán, Národní orgán, Společný sekretariát a zprostředkující subjekty Programu. Tato akce 
měla velmi pozitivní odezvu a přispívá spolu s akcemi proběhlými v únoru a listopadu 2016 a v říjnu 2017 kolegiální 
přeshraniční spolupráci. 

Zapojení regionální úrovně je zajištěno rovněž prostřednictvím projednávání s euroregiony, případně jejich účastí na 
zasedání Monitorovacího výboru jako členů s hlasovacím právem.  
V rámci každoročních výročních akcí byla veřejnost a další relevantní partneři z hospodářství, sociálních věcí a životního 
prostředí každý rok informováni o realizovaných opatřeních a plánovaných aktivitách. Stejně tak je do provádění 
Programu zapojena i občanská společnost. Každoroční informační akce Programu jsou pro zájemce z řad veřejnosti 
přístupné.  
Kromě toho mají potenciální žadatelé k dispozici i dvoujazyčné (v češtině a němčině) internetové stránky Programu jako 
informační platforma. Zde jsou uvedeny všechny orgány/subjekty Programu pro případ navázání kontaktů a také lze zde 
najít veškeré relevantní informace o průběhu realizace Programu a aktuálních rozhodnutích. 
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10. POVINNÉ INFORMACE A POSOUZENÍ PODLE ČL. 14 ODST. 4 PRVNÍHO PODODSTAVCE 
PÍSM. A) A B) NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1299/2013 
 
10.1 Pokrok při provádění plánu hodnocení a opatření přijatá v návaznosti na závěry hodnocení 
Viz Kapitola 4, společné znázornění realizace evaluačního plánu a již získané znalosti a z toho vyplývající následná 
opatření.  
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10.2 Výsledky informačních a propagačních opatření fondů prováděných v rámci komunikační strategie 
Komunikační strategie 

Komunikační strategie Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 
2020 byla Monitorovacím výborem schválena v rámci 1. zasedání ve dnech 16. - 17. 3. 2015. Realizace informačních a 
komunikačních opatření, stanovených v Komunikační strategii (čl. 116 Nařízení (EU) 1303/2013), z roku 2015 
pokračovala. Byly realizovány následující akce a informační a komunikační opatření: 

Akce: 
 
Roční informační akce 

Ve dnech 14. – 15. 9. 2018 se v Tachově (Česká republika) uskutečnila každoroční Výroční informační akce Programu 
(viz Informace pro občany).  

 
Další akce: 

V roce 2018 se v České republice, tak i v Bavorsku uskutečnily různé akce k programu EÚS (celkem 29 akcí): mezi nimi 
byly semináře pro potenciální žadatele, školení např. pro nositele projektu k představení modulu vyúčtování projektů v 
eMS a další semináře, přednášky a partnerská fóra k cíli EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020. 
Těchto akcí se zúčastnilo více než 3.500 osob. 

Důležité úkoly v oblasti komunikace a informace přejímají důležité úkoly i oba euroregiony, které představují 
zprostředkovatele a zvyšují tak dosah a proslulost Programu.  

Seznam operací v souladu s čl. 115 odst. 2 Nařízení (EU) č. 1303/2013  
Seznam operací je pravidelně aktualizován (každých šest měsíců, poslední stav k 28. 2. 2019) a zveřejňován na 
internetových stránkách Programu www.by-cz.eu v sekci "Informace a komunikace". 

 

Webové stránky Programu 
Dvoujazyčné internetové stránky Programu, spuštěné současně se zahájením Programu, jsou pravidelně aktualizovány a 
slouží jako ústřední informační a komunikační nástroj pro zájemce z řad veřejnosti a nositele projektů. Kromě informací 
o EÚS a ke strategii Programu jsou zde všem zájemcům poskytovány ke stažení příslušné právní předpisy a programové 
dokumenty (Program spolupráce, další informační materiály, jako jsou publikace a letáky, informace k eMS atd.). Dále 
jsou pomocí této internetové stránky komunikovány i aktuální události, jako například zasedání Monitorovacího výboru 
nebo důležité termíny. Zprávy z minulých akcí, jak pro veřejnost, tak z Monitorovacích výborů, se na stránce programu 
nacházejí v jednotlivých sekcích (např. "Informace a komunikace" nebo "Dotace"). On-line dostupné jsou rovněž zprávy 
o provádění a příslušné informace pro občany a informační a komunikační povinnosti pro příjemce. (Potenciální) 
příjemci mají přístup k celé řadě formulářů.  
Internetové stránky Programu se těší velké oblibě. V roce 2015 bylo zaznamenáno zhruba 50 000 návštěv, v roce 2016 
více než 100 000 návštěv, v roce 2017 pak 17 500 návštěv a v roce 2018 přes 15 200 návštěv. Řada dalších, externích 
internetových stránek, dále zvyšuje dosah Programu prostřednictvím odkazů na česko-bavorský program.  

V červnu 2018 jsme na stránce Programu nově zpřístupnili sekci "Intranet". Zde si mohou do Programu zapojená místa 
stáhnout všechny potřebné formuláře, dokumenty, pokyny atd. týkající se Programu přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020. Místům jsme sdělili přístupová data, pomocí kterých se do 
intranetu mohou přihlásit. Kromě aktuálních příloh zde mohou v archivu najít i staré verze dokumentů. Intranet má u 
našich míst velmi dobrý ohlas. 

Tiskové a mediální zprávy 
Také v roce 2018 bylo zveřejněno několik oficiálních tiskových a mediálních zpráv o našem Programu. Mediální zprávy v 
národním, regionálním a místním tisku, televizi a rozhlasu byly vyhotoveny na základě zveřejněných tiskových zpráv nebo 
zástupci médií, kteří byli pozváni na naše akce. V roce 2018 bylo v souvislosti s Programem přeshraniční spolupráce 
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 zveřejněno 15 tiskových zpráv a přes 50 mediálních zpráv. 
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Publikace Programu 
Program spolupráce byl všem zájemcům poskytnut ke stažení na internetových stránkách Programu. V tištěné podobě byl 
Program spolupráce z důvodů jeho rozsahu a spíše technické povahy poskytnut pouze orgánům a institucím, které se na 
provádění Programu podílejí.  

 

Pro zájemce ze všech cílových skupin byl vytvořen leták Programu, který shrnuje všechny důležité informace, například o 
kontaktních osobách, prioritních osách, programové oblasti a objemu Programu. Leták Programu je k dispozici jak ke 
stažení na stránce našeho Programu, tak byl i v tištěné formě rozdán na našich akcích uskutečněných v roce 2018. 
 
Pro (potenciální) příjemce byla dále připravena publikace "Příručka pro žadatele", která v porovnání s letákem 
Programu obsahuje detailní informace o způsobilých aktivitách, o podmínkách pro přidělení dotace a o procesu podávání 
žádosti o poskytnutí dotace. Tato publikace je k dispozici jak ke stažení, tak i v tištěné formě.  

V roce 2018 bylo celkem distribuováno více než 2 000 publikací o našem Programu. 

Další materiály pro práci s veřejností, "Give Aways" 
Pro účely informačních akcí, seminářů a pracovních zasedání a pro zvýšení obecného povědomí o Programu EÚS byly 
navrženy a zadány do výroby konferenční desky, bloky a propisovací tužky. Všechny ostatní propagační předměty byly 
pro marketing programu EÚS a nové internetové adresy www.by-cz.eu vyrobeny a distribuovány v letech 2015 a 2016. 
Jednalo se mimo jiné o Post-it, tašky, pexeso pro děti s českými a německými páry slov pro hravé osvojení si jazyka 
sousedů. V roce 2018 jsme nechali vyrobit nové propisovací tužky s logem našeho Programu. Zvláštnost těchto propisek 
spočívá v tom, že její části jsou vyrobeny z bio plastu a nahoře v tlačítku tužky se nachází semínka jalovce. Tímto náš 
Program také mírně přispívá k udržitelnosti. Dále jsme nechali vyrobit reklamní předměty s logem našeho Programu, a 
sice svačinové prkénko, které se v Německu těší velké oblibě, a praktický ručník. 
Pro aktivní účastníky Roční informační akce 2018 jsme dále nechali zhotovit propagační předměty se sportovní tématikou 
– multifunkční šátky a rychleschnoucí ručníky. Velký úspěch slavily rovněž propagační předměty zhotovené 
spoluorganizátorem akce (Plzeňským krajem) v podobě sportovních láhví. 
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11. DODATEČNÉ INFORMACE, KTERÉ MOHOU BÝT PŘIPOJENY V ZÁVISLOSTI NA OBSAHU 
A CÍLECH PROGRAMU SPOLUPRÁCE (ČL. 14 ODST. 4 DRUHÝ PODODSTAVEC PÍSM. A), B), C) A F) 
NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1299/2013) 
 
11.1 Pokrok při provádění integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, včetně integrovaných územních 
investic, udržitelného rozvoje měst a komunitně vedeného místního rozvoje v rámci programu 
spolupráce 
Není relevantní 
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11.2 Pokrok při provádění opatření přijatých k posílení způsobilosti orgánů členských států a příjemců 
spravovat a využívat EFRR 
 

Orgány Programu si vytkly za cíl snížit administrativní náročnost pro příjemce v co možné nejvyšší míře. Z minulého 
programového období tak jsou přejímány osvědčené struktury a kompetence za účelem využití synergických efektů a 
stávajícího know-how. 

Zjednodušení celého procesu představuje zavedení elektronického monitorovacího systému eMS, i když zpočátku vázalo 
řadu personálních zdrojů. Prostřednictvím systému eMS je elektronicky zajištěn celý proces provádění projektu od podání 
žádosti o poskytnutí dotace až po předkládání zpráv a výměnu informace mezi žadateli, případně příjemci a zúčastněnými 
institucemi. V důsledku toho by mělo dojít ke zjednodušení a zkrácení určitých časových procesů. Pro (potenciální) 
příjemce, kteří předkládají žádosti rovněž do sousedních programů EÚS, jako jsou například program Bavorsko – 
Rakousko, Česká republika – Rakousko nebo program Alpy – Rýn - Bodamské jezero - Hochrein, se současně snižují 
nároky na zpracování, protože tyto programu používají stejný systém eMS, i když s určitými specifickými úpravami. 
Rovněž odstraňování chyb, případně nejasnostní v systému může být díky koordinaci s těmito programy urychleno.  

Kromě toho jsou pro všechny dílčí kroky počínaje předkládáním žádostí až po předkládání zpráv vydávány detailní 
návody a příručky jak pro příjemce, tak i pro interní orgány, zapojené do provádění Programu (místa zpracovávající 
žádost, místa provádějící hodnocení žádosti atd.).  

V souladu s čl. 67 a 68 Nařízení (EU) č. 1303/2014 a čl. 19 Nařízení (EU) č. 1299/2016 je dále dána možnost stanovení 
nákladů na zaměstnance a režijních a administrativních nákladů paušální částkou. Konkrétní postup je stanoven v 
programovém dokumentu "Společná pravidla způsobilosti výdajů".  

Zavedení systému hodnocení projektů vede kromě toho ke zlepšení transparentnosti rozhodování o projektech, což pro 
žadatele představuje jasné zadání a lepší srozumitelnost rozhodnutí, učiněných Monitorovacím výborem. Jasný, 
strukturovaný proces tak byl předepsán ale i pro orgány, zapojené do provádění Programu stejně jako pro členy 
Monitorovacího výboru. Kromě toho by tím měla být zvýšena průměrná kvalita projektů.  

Další možnost pro získávání informací byla vytvořena v podobě dvojjazyčných internetových stránek Programu, které 
jsou využívány pro zveřejňování programových dokumentů a informací o termínech pro podávání žádostí, akcí, školení 
atd. K tomu je od roku 2018 pro subjekty podílející se na Programu na internetových stránkách Programu k dispozici 
sekce "Intranet. V této interní sekci, která je zpřístupněna pomocí hesla, lze shlédnout a stáhnout návody, pokyny, 
předlohy dokumentů a aktuální verzi dokumentu PFP (Popis funkcí a postupů zavedených pro Řídící orgán a Certifikační 
orgán) včetně platných příloh.  

 
Ve vazbě na realizaci fondu malých projektů bylo od začátku programového období ze strany orgánů programu v úzké 
koordinaci s euroregiony dbáno na to, aby pro tyto projekty people-to-people byla i nadále zajištěna nižší administrativní 
náročnost. Snahu o vytvoření další výhody pro nositele malých projektů v programovém období 2014-2020 představovalo 
co možná nejvyšší sjednocení formulářů, dokumentů a pokynů, alespoň na národní úrovni. 
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11.3 Přínos k makroregionálním strategiím a strategiím pro pobřežní oblasti (je-li vhodné) 
 
Jak stanoví nařízení (EU) č. 1299/2013, 19. bod odůvodnění, čl. 8 odst. 3 písm. d) "Obsah, přijímání a změny 
programů spolupráce" a čl. 14 odst. 4, druhý pododstavec, písm. c) "Zprávy o provádění programu", má tento 
program přínos ke strategiím pro makroregiony a/nebo přímořské oblasti: 
 
Příspěvek Programu k Dunajské strategii je v Programu spolupráce detailně popsán v bodě 4.4. V tomto bodě se uvádí, 
že Česká republika i Svobodný stát Bavorsko jsou součástí Strategie Evropské unie pro dunajský region. Na úrovni 
jednotlivých priorit a jednotlivých pilířů této strategie jsou detailně popisovány největší a pravděpodobné styčné body 
mezi program EÚS a Dunajskou strategií (viz níže). 

V rámci elektronického podávání žádostí jsou žadatelé dotazováni, zda jejich projekt obsahově přispívá k Dunajské 
strategii a pokud ano, je nutno tento příspěvek popsat. Jelikož jsou však přeshraniční programy v prvé řadě Nařízeními 
zavázány se věnovat dalšímu rozvoji svých programových oblastí, neodráží se příspěvek k Dunajské strategii v systému 
bodového hodnocení; v rámci jedné z bodovaných otázek k obsahové kvalitě se zjišťuje příspěvek projektu k příslušným 
nadřazeným regionálním, národním a evropským strategiím, mezi něž Dunajská strategie rovněž patří. Monitorovací 
výbor při schvalování projektů rozhoduje o kvalitě a tím přijatelnosti podpory různých předložených projektů. Při svém 
rozhodování je nezávislý. Dunajská strategie tak v rámci strategie Programu může, ale nemusí hrát roli. Rozhodující je v 
prvé řadě, zda projekt slouží cílům Programu a obsahově k jejich plnění přispívá. Systém bodového hodnocení s 
minimální hranicí 70 bodů k tomu přispívá tím, že se snaží ex-ante zvýšit průměrnou kvalitu projektů a tím že zohledňuje, 
do jaké míry projekt přispívá k nadřazeným strategiím. 

 
  Strategie EU pro region Baltského moře (EUSBSR) 
  Strategie EU pro Podunají (EUSDR) 
  Strategie EU pro jadransko-jónský region (EUSAIR) 
  Strategie EU pro alpský region (EUSALP) 
  Strategie pro přímořské oblasti Atlantského oceánu (ATLSBS)   
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11.4 Pokrok při provádění opatření v oblasti sociálních inovací 
 

Prioritní osa 1 - Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací zahrnuje investiční prioritu 1b) podpora 
podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnost mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a 
odvětvím vysokoškolského vzdělávání, zejména podporou investic v oblasti vývoje produktů a služeb, přenosu technologií, 
sociálních inovací, ekologických inovací, aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a 
otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace a podpora technického a aplikovaného výzkumu, pilotních 
linek, opatření k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby, zejména v oblasti klíčových 
technologií a šíření technologií pro všeobecné použití". 

 
Specifický cíl 1b "Zlepšení zapojení malých a středních podniků do výzkumu a inovací" je zacílena především na zapojení 
malých a středních podniků do oblasti výzkumu a inovací. Sociální inovace je chápána většinou jako doprovodný jev nebo 
jako důsledek technických inovací. V rámci investiční priority 1b bylo Monitorovacím výborem dosud schváleno 9 
projektů s prostředky EFRR ve výši 6.480.706 EUR, které svým obsahovým zaměřením do oblasti přeshraničního 
transferu výzkumu, inovací a technologií nepřímo ovlivňují i sociální inovace. Přímá podpora sociální inovace jako jedné 
z priorit se však v Programu spolupráce nepředpokládá. 
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13. INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ ZAČLENĚNÍ 
 
Informace a posouzení příspěvku programu ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění. 
 
Program doplňuje svým obsahovým zaměřením národní, příp. regionální Programy na bavorské straně („rozvoj 
venkova", „inovace a zaměstnanost") a na české straně („podnikání a inovace ke konkurenceschopnosti", „výzkum, vývoj 
a inovace", „zaměstnanost", „životní prostředí", „Program rozvoje venkova") prostřednictvím řešení konkrétních 
přeshraničních problémů v těchto oblastech. Zaměření Programu bylo vypracováno s ohledem na soulad s unijní strategií 
inteligentního, udržitelného a integračního růstu (viz oddíl 1 Programu spolupráce). Program se tudíž zaměřuje na 
projekty, které ve svých aktivitách řeší regionální přeshraniční překážky a kromě toho nejlépe možně přispívají k 
nadřazeným cílům unijní strategie. 

Vyhodnocení doposud naplánovaných projektu ukazuje, že Program přispívá všemi svými prioritními osami k unijní 
strategii často přímo a z části nepřímo. Unijní strategie shledává explicitní dodržení u 16 projektů v Prioritní ose 1, u 29 
projektů v Prioritní ose 2, u 12 projektů v Prioritní ose 3 a u 20 projektů v Prioritní ose 4. 

Příklady projektů: 

Prioritní osa 1 / Projekt č. 53: Přeshraniční síť pro výzkum a inovace v oblasti energetické účinnosti a kombinované 
výroby tepla a elektřiny 

„Projekt přispívá k prioritám „Inteligentní růst“ a „Udržitelný růst“ nadřazené evropské strategie Evropa 2020. 
Inteligentní růst má být dosažen mimo jiné pomocí klíčové strategie „Výzkum a inovace“. Pomocí přeshraniční sítě pro 
výzkum a inovace s MSP a vysokými školami s těžištěm v oblasti energetické účinnosti a kombinované výroby tepla a 
elektřiny může být na obou stranách hranice docíleno zlepšení výzkumu a inovací v oblasti efektivních dodávek elektrické 
energie a tepla. Projekt také přispěje ke klíčové strategii „Průmyslová politika v éře globalizace“ pomocí úzké 
přeshraniční spolupráce vysokých škol, kdy bude MSP v regionu umožněn a zlepšen přístup k infrastruktuře pro výzkum a 
inovace a tímto se zvýší jejich konkurenceschopnost. Na bavorské straně je projekt zakotven ve strategiích. (...)" 

Prioritní osa 2 / Projekt č. 25: Museum Uploaded - Digitální technologie pro přeshraniční interaktivní spolupráci 
muzeí 

„Projekt dále přispívá v regionálním a přeshraničním měřítku ke strategii Evropa 2020 tím, že prostřednictvím 
inteligentních inovací podporuje zajištění vysoce kvalifikovaných pracovních míst v oblasti informačních technologií, 
zasazuje se za zlepšení kvality života, posilování kulturní výměny a podporu vnímání evropské sounáležitosti. Účast a 
integrace všech skupin obyvatelstva jsou dlouhodobým úkolem muzejní práce zaměřené na návštěvníky, která se k této 
nadřazené strategii připojuje. (...)" 

Prioritní osa 3 / Projekt č. 71: Budoucnost utváříme společně - kulturní a profesní výměny v regionu Sušice – Cham 

„(...) Evropská: Prevence a snižování rizika chudoby, zlepšení odborné přípravy mladých lidí, zvýšení míry zaměstnanosti 
žen, překonávání překážek. Podstatnou součástí projektu je v neposlední řadě zlepšení životních vyhlídek mladých lidí v 
česko-bavorském příhraničí, a zvýšení jejich pracovních příležitostí. Po absolvování praxí, stáží a dalších aktivit dochází 
ke zvýšení kvalifikovanosti a tím k snazšímu přístupu na trh práce a k setrvání v regionu (viz regionální a národní 
strategie). Dobré odborné vzdělání také pomůže vyhnout se chudobě. Velká část oborů zapojených do projektu je z oblasti 
služeb, tím se také dívkám a ženám otvírají rozmanité profesní perspektivy. Tím projekt přispívá i ke zvýšení 
zaměstnanosti žen, Rozmanité akce projektu jako vzájemné tematické pobyty a workshopy, komunikační možnosti 
prostřednictvím sociálních sítí přispívají k překonávání jazykových a sociokulturních bariér." 

Prioritní osa 4 / Projekt č. 107: Migrace a integrace v bavorsko-českém příhraničním regionu: analýza, strategie 
spolupráce a řešení 

„Strategie EU - Europa 2020: Projekt přispívá k hlavní iniciativě – integrativní růst „Platforma proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení“, poněvadž zkoumá příklady dobré praxe k trvale udržitelné integraci migrantů v příhraničním 
regionu a usiluje o rozvoj přeshraniční spolupráce v praxi." 
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14. ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÝCH OPATŘENÍ – 
VÝKONNOSTNÍ RÁMEC (ČL. 50 ODST. 2 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013) 
 
Pokud posouzení pokroku s ohledem na milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci prokazuje, že 
některých milníků a cílů nebylo dosaženo, měly by členské státy uvést příčiny nedosažení těchto milníků ve 
zprávě za rok 2019 (v případě milníků) a v závěrečné zprávě o provádění (v případě cílů). 
 
Hodnoty indikátorů zahrnuté pro rok 2018 ve výkonnostním rámci (Tabulka 3) se v souladu s prováděcím nařízením (EU) 
2018/276 čl. 1 vztahují na skutečně dosažené hodnoty k 31.12.2018, nezávisle na tom, jestli byl projekt dokončen nebo ne. 
Hodnoty týkající se finančních indikátorů se vztahují na takové výdaje, které byly do 31.12.2018 příjemcům vyplaceny a 
pomocí žádosti o platbu hlášeny Evropské komisi. 
 
Dle prováděcího nařízení (EU) 215/2014 čl. 6 nebylo zřetelně dosaženo milníků v Prioritní ose 2, neboť indikátory CO23 
(Příroda a biologická rozmanitost: Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav z hlediska 
ochrany), 6c1 (Počet podpořených objektů přírodního a kulturního dědictví) a FI 2 vykazují každý dosažení cíle z méně 
než 65 %. 
 
Opatření týkající se indikátorů výstupu CO23 a OI6c1: 
 
Aby bylo možno pro Program získat Projekty přispívající k indikátoru CO23, byla již Výroční informační akce v druhé 
polovině roku 2017 uspořádána na téma "Ochrana životního prostedí a účinné využívání zdrojů". Opatření již vykazuje 
účinek. Milník 2018 je na základě vybraných projektů již splněn. Probíhá realizace výstupů. Jen v samotném projektu č. 
215 se nyní nachází 273 hektarů krajinářského parku v úpravě do podoby obydlí pro netopýry. Bohužel zde došlo k 
prodlení při realizaci projektu, neboť poskytovatel služeb několikrát nedodržel lhůty. Nositel projektu zamýšlí dokonce 
nové výběrové řízení. Toto ukazuje, že přes pečlivé plánování může dojít při realizaci projektu ke zpoždění, které není 
zaviněno ani nositelem projektu, ani orgány Programu. Řídící orgán i nadále představuje kontaktní osobu a může být 
kontaktován za účelem nalézt řešení problému, aby realizace projektu nebyla ohrožena. 
 
Jako další opatření se Monitorovací výbor na svém 6. zasedání konaném ve dnech 7.-8. prosince 2017 usnesl, že až do 
odvolání bude v investiční prioritě 6c projednávat pouze takové projektové žádosti, které přispívají minimálně hodnotou 
ve výši 1 k indikátoru výstupu 6c1. Na základě vybraných projektů je proto naplněn milník 2018. Probíhá realizace 
výstupů. 
 
Kromě toho bylo po 8. zasedání Monitorovacího výborů konaném ve dnech 5.-6. prosince 2018 zveřejněno na webové 
stránce Programu upozornění pro žadatele, že jsou potřeba také předložené projekty přispívající k indikátoru výstupu 
CO23 a 6c1. Také bavorské vlády a české kraje vyzývají žadatele při konzultacích k tomu, že jsou hledány projekty 
přispívající ke jmenovaným indikátorům výstupu. 
 
Řídící orgán bude se zapojením Národních parků v programovém území a se zapojením bavorského lesního hospodářství 
podporovat prostřednictvím příslušného e-mailového rozdělovníku předložení projektů, které přispívají k indikátorům 
CO23 a 6c1. 
 
Kromě toho Řídící orgán zkontroluje partnery realizovaných projektů, kteří jsou vhodní, aby pomocí navazujících 
projektů přispěli k indikátoru CO23 a 6c1 a povzbudí je k podání příslušných žádostí. 
 
Opatření týkající se finančních indikátorů 
 
Řídící orgán za souhlasu Národního orgánu poprosili prostřednictvím e-mailu v prosinci 2018 Kontrolory Programu o 
rychlé zpracování podaných Zpráv za partnera a Zpráv za projekt, aby se zabránilo zpoždění při vyplácení prostředků. 
Opatření již funguje. Zohledníme-li navíc, kromě hlášených hodnot v tabulce 3, i výdaje, které byly ke dni 01.03.2019 
příjemcům vyplaceny a podány u Evropské komise, pak již vyplývá v souvislosti s milníkem FI 2 splnění kvóty na 73 %. 
Řídící orgán bude i do budoucna hlídat, aby nedošlo k žádnému zpoždění při vyplácení prostředků ze strany Programu. 
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