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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 příslušný rok, včetně 
údajů o finančních nástrojích ve vztahu k finančním údajům a údajům o 
ukazatelích. 

Během sledovaného roku 2016 se uskutečnila dvě zasedání Monitorovacího výboru (MV). 
Zatímco v roce 2015 byly v rámci prvního, případně druhého zasedání Monitorovacího výboru 
schváleny především administrativně-technické podmínky realizace programu (viz Výroční 
zpráva o provádění programu 2015), zabývala se zasedání v roce 2016 poprvé ve větší míře 
projednáváním žádostí o poskytnutí dotace. Jedinými do té doby schválenými projekty byly 
Fondy malých projektů, spravované oběma euroregiony, Euregiem Egrensis, případně 
Euroregionem Bavorský les, Šumava, Dolní Inn a projekty Technické pomoci. 

Rok 2016 tak byl především ve znamení startu programu na projektové úrovni, jak je ostatně 
patrné z řady projektů předložených na obě zasedání Monitorovacího výboru.  

Zasedání Monitorovacího výboru, výběr, projektů a čerpání programu  

Třetí zasedání se konalo ve dnech 21. a 22. června 2016 v obci Bischofsgrün v okrese Bayreuth 
v Bavorsku. První kolo se setkalo s velkým zájmem. Celkem bylo předloženo 75 žádostí o 
poskytnutí dotace. Poprvé byl vyzkoušen nově zavedený postup pro hodnocení projektů. Největší 
novinkou je proces bodování, kterým musejí všechny projekty po detailním vyhodnocení žádostí 
projít. Projekt může v rámci různých kvalitativních ukazatelů, jako je například kvalita obsahu 
nebo přeshraniční dopad předkládaného projektu, dosáhnout nejvýše 100 bodů. Předpokladem 
pro projednání projektu na zasedání Monitorovacího výboru je dosažení alespoň 70 bodů. 
Výbor však svá rozhodnutí přijímá nezávisle na počtu skutečně dosažených bodů. Projekty, které 
nedosáhly 70 bodů, jsou Monitorovacímu výboru předkládány pro informaci, lze je však 
přepracovat a předložit znovu. Z 61 projektů, které byly Monitorovacímu výboru předloženy ke 
schválení, bylo schváleno 35 projektů o objemu 23,5 milionů EUR z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR), z toho jich bylo 15 schváleno s tzv. výhradou, kterou je třeba nejprve 
splnit (například vyškrtnutí určité položky rozpočtu), nežli může dojít k právnímu navázání 
prostředků na projekt v rámci osvědčeného dvoustupňového procesu. Nebyly však schvalovány 
pouze projekty. Projednávány byly i další otázky vztahující se k řízení a provádění programu, 
jednou z nich bylo i "Zásadní usnesení o předkládání projektů Monitorovacímu výboru", ve 
kterém je detailně popsán shora zmíněný postup v případě projektů, které nedosáhly 70 bodů 
nebo které je nutno přepracovat. Byla rovněž představena zpráva k oblasti informace a 
komunikace. Zpráva obsahuje jak hodnocení dosaženého pokroku při plnění komunikační 
strategie, tak i výhled na opatření plánovaná v následujícím roce. Analýza byla zpracována 
pomocí specifických komunikačních indikátorů Programu, které byly předem stanoveny v 
Komunikační strategii Programu. Řídící orgán (ŘO) informoval o úspěšném a včasném odeslání 
Roční prováděcí zprávy Evropské komisi. Byla představena rovněž zpráva o pokroku v oblasti e-
Cohesion o implementaci regulačních požadavků v programu (viz samostatný bod dole).  

Pro čtvrté zasedání si Monitorovací výbor zvolil termín 13. a 14. prosinec 2016 v Plzni v České 
republice. Tentokrát prošlo systémem hodnocení celkem 39 žádostí o poskytnutí dotace, které 
byly předloženy Monitorovacímu výboru k projednání. 21 projektů o celkovém objemu 
prostředků z EFRR ve výši 15 milionů EUR bylo po zčásti intenzivní diskusi schváleno, 6 z nich 
s výhradou. V rámci ostatních bodů jednání informoval Řídící orgán o přijetí Výroční zprávy o 
provádění programu Evropskou komisí a výroční akci pro veřejnost, která se uskutečnila před 
zasedáním Monitorovacího výboru (viz níže). Monitorovací výbor kromě toho schválil 
aktualizovaný postup hodnocení projektů a dvě přílohy k pravidlům způsobilosti. Tyto přílohy, 
kterými byla pravidla způsobilosti konkretizována, byly brzy po zasedání zveřejněny na 
internetových stránkách programu. Kromě toho byly ke zveřejnění uvolněny další aktualizované 
dokumenty, jako například detailní rozpočet.  
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Ještě před rozhodováním o předložených žádostech o poskytnutí dotace byl Monitorovací výbor 
Společným sekretariátem informován o stavu plnění ukazatelů.  

Zmínit je třeba i to, že po druhém zasedání Monitorovacího výboru (viz Výroční zpráva o 
provádění programu 2015) byly v rámci písemného oběžného řízení schváleny dva 
euroregionální projekty, které obsahově souvisejí mimo jiné s oběma již dříve schválenými 
fondy malých projektů (mimo jiné náklady na zaměstnance a věcné náklady realizace fondů). V 
rámci již zmíněného zasedání bylo rozhodnuto oba projekty pozastavit a hlasovat o jejich 
schválení až poté, co budou podrobeny systému hodnocení projektů.  

Stav čerpání programu tak (včetně Technické pomoci) činí ke konci roku 2016 necelých 56 
milionů EUR, resp. 55 % prostředků EFRR, které jsou určeny ke spolufinancování. Vyzdvihnout 
je nutno velkou oblíbenost podpory výzkumu a inovací. V rámci investiční priority 1a, sloužící k 
posílení přeshraničních aktivit v oblasti výzkumu a inovací, bylo ke konci roku 2016 navázáno 
již 80 % dostupných prostředků EFRR. 

Z pohledu hodnot ukazatelů výstupu (OI), uvedených v bodě 3 a s přihlédnutím k času, který 
uplynul od doby začátku přidělování dotací, se indikativní vytíženost priorit programu jeví být 
pozitivní. V mnoha oblastech je program z hlediska svých cílových hodnot na velmi dobré cestě, 
u některých je třeba ale dosáhnout zlepšení. V těchto otázkách bude mít Monitorovací výbor v 
následujících letech rozhodující funkci. Více v části, věnované realizaci prioritních os.  

Práce s veřejností  

V roce 2016 bylo zrealizováno několik opatření, majících dopad na veřejnost. V první řadě je 
nutno uvést Výroční akci, která proběhla 27. a 28. 9. 2016 v České republice. Kromě 
konference, která se uskutečnila ve Spolkovém domě v Modravě, byly představeny projekty, 
které byly z programu podpořeny, jako například projekt Zlatá stezka - síť turistických cest na 
"Zelené střeše Evropy" nebo projekt PhotoStruk, který se zabývá analýzou historických 
fotografií z pohraničí.. Další den byly organizovány dva tematické výlety, které vedly z Modravy 
a Železné Rudy podél řeky Vydry a Pancířským hřbetem.  Veřejnost tak měla jedinečnou 
možnost seznámit se s projekty přímo na místě., Účast byla potěšitelná.  

Další informační a komunikační práce v programu probíhá průběžně. Kraje, vlády a 
euroregiony uspořádaly v souvislosti s naším Program EÚS řadu dalších akcí, seminářů a 
přednášek pro více než 1 000 účastníků. Uvedené instituce jako zprostředkovatelé významně 
přispívají k prezentaci programu na veřejnosti. Zprávy v médiích a tiskové zprávy nám 
pomáhají při další propagaci Programu na veřejnosti. 

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 zmínit 
internetovou stránku programu na adrese www.by-cz.eu, která byla v průběhu roku 2016 dále 
rozšiřována o informace pro potenciální žadatele a zájemce o program EÚS. Na této 
internetové stránce žadatelé například najdou 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. V roce 2016 bylo zaznamenáno více než 100 000 návštěv. 

Realizace směrnice o e-Cohesion 

Požadavek, vycházející z právních předpisů, poskytnout úplný digitální monitoring projektu od 
doby předložení žádosti o poskytnutí dotace až po vyplacení dotačních prostředků, vázal v roce 
2016 velkou část personálních zdrojů a způsobil v některých dílčích aspektech programu 
zdržení. Více k tomu v bodě 5. I přesto však bylo možno ještě před třetím zasedáním 
Monitorovacího výboru zajistit digitální podávání žádostí o poskytnutí dotace on-line v plném 
rozsahu. I přes významné změny v porovnání s obdobím 2007-2013 přijali žadatelé a příjemci 
nově poskytnutý systém do té míry, v jaké byl přístupný, z větší části pozitivně. Za základ byl 
vzat systém eMS, vyvinutý pro všechny programu EÚS INTERACTem.  
 

http://www.by-cz.eu/


 

CS 4  CS 

Tento systém byl - a stále je - za podpory externího dodavatele průběžně adaptován na 
specifické požadavky česko-bavorského programu. Systém eMS splňuje požadavky čl. 122 odst. 
3 Nařízení (EU) 1303/2013 (e-cohesion). Realizace finančních a obsahových zpráv (modul pro 
vyplácení dotací) za jednotlivé projekty je plánována na rok 2017 

Designace, vyžádání prostředků a vyúčtování 

V roce 2016 nebyly Evropskou komisí propláceny orgánům programu žádné finanční 
prostředky. Odpovídajícím způsobem bylo předloženo "prázdné" vyúčtování. Rozhodující je 
skutečnost, že dosud nebylo možno splnit nutné předpoklady (designace Řídícího a 
Certifikačního orgánu) pro předložení žádosti o platbu. Více k procesu designace je uvedeno v 
bodě 5. 
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3. PROVÁDĚNÍ PRIORITNÍ OSY 
 
3.1 Přehled provádění 
 

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" bylo v roce 2016 
schváleno 16 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 80 % (14.319.558,45 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 9 projektů, které váží prostředky 
EFRR, alokované pro tuto investiční prioritu, případně pro tento specifický cíl, z 80,3 %. Ve specifickém 
cíli 1b "Zlepšení zapojení MSP do výzkumu a inovací" je dosud zařazeno 7 projektů. Celkem je tak tento 
specifický cíl navázán ze 79,7 %.  

S ohledem na již vysoké čerpání finanční prostředků lze konstatovat, že se nově zavedená prioritní osa, 
věnovaná výzkumu a inovacím, setkala s vysokou poptávkou v programové oblasti a je potenciálními 
nositele projektu přijímána velmi dobře.  

Podpořené projekty jsou již dnes dokladem vysokého inovačního potenciálu. Indikativní plnění ukazatelů 
výstupu v prioritní ose 1 je nutno principiálně hodnotit velmi pozitivně. V případě dvou ukazatelů výstupu - 
jeden z nich je z výkonnostního rámce - byly jejich cílové hodnoty významně překročeny. Koncové cílové 
hodnoty (pro rok 2023) u obou zbývajících ukazatelů výstupu z výkonnostního rámce jsou splněny zhruba z 
poloviny (stav po schválení projektů v roce 2016). 

2 Zachování a ochrana životního prostředí 
a účinné využívání zdrojů 

V prioritní ose 2 "Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů" bylo v roce 2016 
schváleno 17 projektů. Finanční vytíženost činí 31,4 % (12.490.007,06 EUR) disponibilních prostředků 
EFRR. 
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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 
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 12 projektů, které váží 
prostředky EFRR, alokované pro tuto investiční prioritu, případně tento specifický cíl z 31,4 %. Specifický 
cíl 6d "Zvyšování a obnova biodiverzity a ekosystémových služeb" obsahuje dosud 5 projektů. Celkem je 
tak tento specifický cíl navázán ze 31,5 %.  

Z důvodů obrovského významu, který společné přírodní a kulturního dědictví a s tím spojené neporušené 
životního 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. Z pohledu plnění ukazatelů je patrné, že budoucí 
rozhodování o výběru projektů bude muset i nadále zohledňovat cíle stanovené v programu spolupráce. 
Zatímco v případě jednoho ze tří ukazatelů výstupu již byla cílová hodnota překročena, vykazují ostatní 
dva ukazatelé ke konci roku 2016 teprve jednociferný počet procent plnění. V obou těchto investičních 
prioritách / specifických cílích této prioritní osy je však pro splnění hodnot těchto ukazatelů k 31. 12. 2016 
k dispozici ještě dostatečný objem finančních prostředků.  

3 Investice do dovedností a vzdělávání V prioritní ose 3 "Investice do dovedností a vzdělávání" bylo v roce 2016 schváleno 13 projektů. Finanční 
vytíženost činí 51,6 % (6.092.656,70 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 hlediska počtu 
projektů dosud vytíženy různě. Do specifického cíle 101 "Odbourání jazykových a systémových překážek ve 
vzdělávání"je zařazeno 10 záměrů. Specifický cíl 102 "Přizpůsobení vzdělávání změněným podmínkám na 
společném trhu práce" obsahuje dosud 3 projekty. 

Hodnoty ukazatelů výstupu obou těchto specifických cílů (jeden z nich z výkonnostního rámce) již nyní 
perspektivně splnili své cílové hodnoty pro rok 2023. 

Vysoká poptávka po finančních prostředcích Programu v této prioritní ose je i zde výrazem skutečnosti, že 
tato priorita programu byla zvolena správně.  
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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 

4 Udržitelné sítě a institucionální 
spolupráce 

Jak již bylo uvedeno, byly v této prioritní ose "Udržitelné sítě a institucionální spolupráce" jako v jediné 
prioritní ose schváleny dva operativní projekty již v roce 2015. Jednalo se o oba dispoziční fondy. V dubnu 
byly v rámci písemného oběžního řízení schváleny další dva projekty, následované celkem 10 projektů, 
které byly schváleny na obou zasedáních Monitorovacího výboru v roce 2016. Souhrnně činí počet 
schválených projektů 14, což představuje finanční vytíženost ve výši 61,9 % (17.197.020,51 EUR) 
prostředků EFRR - pro první rok, ve kterém byly projekty schvalovány, se jedná o hodnotu, na kterou je 
možno být hrdý. 

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 14 projektů. Indikativní plnění obou ukazatelů výstupu (z toho jeden z výkonnostního 
rámce) této prioritní osy je na dobré cestě. Po zohlednění projektů, schválených v roce 2016, je indikátor z 
výkonnostního rámce splněn z 60 % své cílové hodnoty. Zbývající ukazatel je naplněn z 75%.  

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

Orgány programu pracují podle ustanovení, vyplývajících z Programu spolupráce a platných nařízení EU: 
Úkoly v roce 2016 byly doprovázeny řadou dalších faktorů. Velkou část zdrojů jak Řídícího, tak i 
Národního orgánu a Společného sekretariátu vázala (pokračující) implementace směrnice k e-Cohesion a 
tím tedy zavadění elektronického systému eMS. Komplexní úpravy sytému vyžadují vysokou míru obsahové 
podpory a úzkou komunikaci. Zdroje byly vázány změnami osvědčeného Řídícího a kontrolního systému 
(ŘKS) v souvislosti se systémem eMS. To mělo následně vliv na zpracování nového Řídícího a kontrolního 
systému a tím tedy i na proces designace, který nemohl být v roce 2016 realizován. Kromě toho probíhaly 
v roce 2016 z velké části práce na ukončení programového období 2007-2013. Jako obvykle byla kromě 
toho Technická pomoc využita pro obecný monitoring Programu, ať se jednalo o opatření v oblasti 
komunikace, přípravu zasedání, případně -realizaci zasedání nebo další technickou podporu Programu. 
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3.2 Společné ukazatele a ukazatele specifické pro jednotlivé programy (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)  
 
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 ukazatele výstupů 
 

(1) ID Ukazatel Měrná jednotka Cílová hodnota 2016 Připomínky 

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

Plný pracovní 
úvazek 

55,00 0,00 V roce 2016 nebyl uzavřen žádný projekt.  

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

Plný pracovní 
úvazek 

55,00 85,00 V roce 2016 byly schváleny 2 projekty, přispívající k plnění ukazatele CO25, žádné projekty však dosud nebyly ukončeny. V rámci investiční priority 
1a bylo v roce 2016 celkem schváleno 9 projektů. Cílová hodnota ukazatele výstupu byla projekty, schválenými v roce 2016, již indikativně splněna.  

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

Výzkumné instituce 
/ zprostředkovatelé 

50,00 0,00 V roce 2016 nebyl uzavřen žádný projekt.  

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

Výzkumné instituce 
/ zprostředkovatelé 

50,00 24,00 V roce 2016 bylo schváleno 9 projektů, přispívajících k plnění ukazatele výstupu 1a, žádné projekty však dosud nebyly ukončeny. V rámci investiční 
priority 1a bylo v roce 2016 celkem schváleno 9 projektů. Cílová hodnota ukazatele výstupu byla projekty, schválenými v roce 2016, již indikativně 
splněna ve výši 48 %.  

 (1) S = vybrané záměry, F = úplně provedené záměry 
 

(1) ID Ukazatel 2015 2014 

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

0,00 0,00 

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

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 

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

0,00 0,00 
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(1) ID Ukazatel 2015 2014 

účastní přeshraničních projektů 
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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 Specifický cíl 1a - Posílení přeshraničních aktivit v oblasti výzkumu a inovací 

 
Tabulka 1: Ukazatele výsledků 

ID Ukazatel Měrná 
jednotka 

Základní hodnota Základní 
rok 

Cílová hodnota 
(2023) Celkem 

2016 Celkem 2016 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 Česko - Bavorsko jsou 
zprávy k ukazatelům výsledku předkládány každé tři roky. 
Referenčním rokem je rok 2015 sběr dalších údajů je tedy 
předpokládán v roce 2017 (původně byl avizován jako referenční 
rok rok 2014, viz.  verze Programu 1.1), případně nejpozději v 
roce 2018 (skutečný referenční rok 2015, viz.  verze programu 
2.0). 

 
ID Ukazatel 2015 Celkem 2015 Kvalitativní 2014 Celkem 2014 Kvalitativní 

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

12,00  0,00  
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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 ukazatele výstupů 
 

(1) ID Ukazatel Měrná jednotka Cílová hodnota 2016 Připomínky 

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

Podniky 20,00 0,00 V roce 2016 nebyl uzavřen žádný projekt.  

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

Podniky 20,00 11,00 V roce 2016 byly schváleny 3 projekty, přispívajících k plnění ukazatele CO41, žádné projekty však dosud nebyly ukončeny. V rámci investiční priority 
1b bylo v roce 2016 celkem schváleno 7 projektů. Cílová hodnota ukazatele výstupu byla projekty, schválenými v roce 2016, indikativně splněna ve 
výši 55 %.  

F OI1b2 Počet realizováných  aktivit pro posílení 
inovační výkonnosti MSP 

Aktivity 11,00 0,00 V roce 2016 nebyl uzavřen žádný projekt.  

S OI1b2 Počet realizováných  aktivit pro posílení 
inovační výkonnosti MSP 

Aktivity 11,00 14,00 V roce 2016 bylo schváleno 6 projektů, přispívajících k plnění ukazatele OI1b2, žádné projekty však dosud nebyly ukončeny. V rámci investiční 
priority 1a bylo v roce 2016 celkem schváleno 7 projektů. Cílová hodnota indikátoru výstupu byla se 7 projekty, které byly naplánovány v roce 2016, 
indikativně splněna. 

 
(1) ID Ukazatel 2015 2014 

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

0,00 0,00 

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

0,00 0,00 

F OI1b2 Počet realizováných  aktivit pro posílení 
inovační výkonnosti MSP 

0,00 0,00 

S OI1b2 Počet realizováných  aktivit pro posílení 
inovační výkonnosti MSP 

0,00 0,00 
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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 

Specifický cíl Specifický cíl 1b - Zlepšení zapojení malých a středních podniků do výzkumu a inovací 

 
Tabulka 1: Ukazatele výsledků 

ID Ukazatel Měrná 
jednotka 

Základní hodnota Základní 
rok 

Cílová hodnota 
(2023) Celkem 

2016 Celkem 2016 Kvalitativní Připomínky 

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

Škála (z.B. 1-
10) 

3,00 2015 4,00   V souladu s Programem spolupráce EÚS Česko - Bavorsko jsou 
zprávy k ukazatelům výsledku předkládány každé tři roky. 
Referenčním rokem je rok 2015, další údaje budou tedy sbírány v 
roce 2017 (původně byl avizován jako referenční rok rok 2014, 
viz. verze Programu 1.1), případně nejpozději v roce 2018 
(skutečný referenční rok 2015, viz. verze programu 2.0). 

  
ID Ukazatel 2015 Celkem 2015 Kvalitativní 2014 Celkem 2014 Kvalitativní 

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

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 ukazatele výstupů 
 

(1) ID Ukazatel Měrná jednotka Cílová hodnota 2016 Připomínky 

F OI6c1 Počet podpořených objektů přírodního a 
kulturního dědictví 

Podpořené objekty 44,00 0,00 V roce 2016 nebyl uzavřen žádný projekt.  

S OI6c1 Počet podpořených objektů přírodního a 
kulturního dědictví 

Podpořené objekty 44,00 2,00 V roce 2016 byly schváleny 2 projekty, přispívající k plnění ukazatele OI6c1, žádné projekty však dosud nebyly ukončeny. V rámci investiční priority 
6c bylo v roce 2016 celkem schváleno 12 projektů. Cílová hodnota ukazatele výstupu byla projekty, schválenými v roce 2016  indikativně splněna ve 
výši 5%.  

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

Aktivity 37,00 0,00 V roce 2016 nebyl uzavřen žádný projekt.  

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

Aktivity 37,00 43,00 V roce 2016 bylo schváleno 11 projektů, přispívající k plnění ukazatele OI6c2, žádné projekty však dosud nebyly ukončeny. V rámci investiční priority 
6c bylo v roce 2016 celkem schváleno 12 projektů. Cílová hodnota ukazatele výstupu byla projekty, schválenými v roce 2016, již indikativně splněna.  

 
(1) ID Ukazatel 2015 2014 

F OI6c1 Počet podpořených objektů přírodního a 
kulturního dědictví 

0,00 0,00 

S OI6c1 Počet podpořených objektů přírodního a 
kulturního dědictví 

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 

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

0,00 0,00 
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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 

Specifický cíl Specifický cíl 6c - Zvýšení atraktivity dotačního území prostřednictvím zachování a zhodnocení společného kulturního a přírodního dědictví v 
udržitelné formě 

 
Tabulka 1: Ukazatele výsledků 

ID Ukazatel Měrná 
jednotka 

Základní hodnota Základní 
rok 

Cílová hodnota 
(2023) Celkem 

2016 Celkem 2016 Kvalitativní Připomínky 

RI6c Atraktivita 
kulturního a 
přírodního dědictví. 

Škála (např. 
1-10) 

8,00 2015 9,00   V souladu s Programem spolupráce EÚS Česko - Bavorsko jsou 
zprávy k ukazatelům výsledku předkládány každé tři roky. 
Referenčním rokem je rok 2015, další údaje budou tedy sbírány v 
roce 2017 (původně byl avizován jako referenční rok rok 2014, 
viz. verze Programu 1.1), případně nejpozději v roce 2018 
(skutečný referenční rok 2015, viz. verze programu 2.0). 

 
ID Ukazatel 2015 Celkem 2015 Kvalitativní 2014 Celkem 2014 Kvalitativní 

RI6c Atraktivita 
kulturního a 
přírodního dědictví. 

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 ukazatele výstupů 
 

(1) ID Ukazatel Měrná jednotka Cílová hodnota 2016 Připomínky 

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

Hektar 525,00 0,00 V roce 2016 nebyl uzavřen žádný projekt.  

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

Hektar 525,00 10,00 V roce 2016 byl schválen 1 projekt, přispívající k plnění ukazatele CO23, žádné projekty však dosud nebyly zcela ukončeny. V rámci investiční priority 
6d bylo v roce 2016 celkem schváleno 5 projektů. Cílová hodnota ukazatele výstupu byla projekty, schválenými v roce 2016, indikativně splněna ve 
výši 2%.  

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

Koncepční opatření 11,00 0,00 V roce 2016 nebyl uzavřen žádný projekt.  

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

koncepční opatření 11,00 6,00 V roce 2016 bylo schváleno 5 projektů, přispívajících k plnění ukazatele OI6d2, žádné projekty však dosud nebyly zcela ukončeny. V rámci investiční 
priority 6d bylo v roce 2016 celkem schváleno 5 projektů. Cílová hodnota indikátoru výstupu byla s ohledem na naplánované projekty v roce 2016 
indikativně splněna ve výši 55 %.   

 
(1) ID Ukazatel 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 

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

0,00 0,00 

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

0,00 0,00 

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

0,00 0,00 
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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 

Specifický cíl Specifický cíl 6d - Zvyšování a obnova biodiverzity a ekosystémových služeb 

 
Tabulka 1: Ukazatele výsledků 

ID Ukazatel Měrná 
jednotka 

Základní hodnota Základní 
rok 

Cílová hodnota 
(2023) Celkem 

2016 Celkem 2016 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 Česko - Bavorsko jsou 
zprávy k ukazatelům výsledku předkládány každé tři roky. 
Referenčním rokem je rok 2015, další údaje budou tedy sbírány v 
roce 2017 (původně byl avizován jako referenční rok rok 2014, 
viz. verze Programu 1.1), případně nejpozději v roce 2018 
(skutečný referenční rok 2015, viz. verze programu 2.0). 

 
ID Ukazatel 2015 Celkem 2015 Kvalitativní 2014 Celkem 2014 Kvalitativní 

RI6d Kvalita životního 
prostředí ve vztahu 
k biodiverzitě a 
ekosystémovým 
službám  

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 ukazatele výstupů 
 

(1) ID Ukazatel Měrná jednotka Cílová hodnota 2016 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 0,00 V roce 2016 nebyl uzavřen žádný projekt.  

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 6.795,00 V roce 2016 bylo schváleno 12 projektů, přispívající k plnění ukazatele CO46, žádné projekty však dosud nebyly zcela ukončeny. V rámci investiční 
priority 10b bylo v roce 2016 celkem schváleno 13 projektů. Cílová hodnota ukazatele výstupu byla projekty, schválenými v roce 2016, již indikativně 
splněna.  

F OI102 Počet přípravných a doprovodných aktivit v 
oblasti vzdělávání a kvalifikace 

Aktivity 10,00 0,00 V roce 2016 nebyl uzavřen žádný projekt.  

S OI102 Počet přípravných a doprovodných aktivit v 
oblasti vzdělávání a kvalifikace 

Aktivity 10,00 16,00 V roce 2016 bylo schváleno 6 projektů, přispívající k plnění ukazatele OI102, žádné projekty však dosud nebyly zcela ukončeny. V rámci investiční 
priority 10b bylo v roce 2016 celkem schváleno 13 projektů. Cílové hodnoty indikátoru výstupu byly s ohledem na projekty naplánované v roce 2016 již 
indikativně splněny.   

 
(1) ID Ukazatel 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 

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 

0,00 0,00 

F OI102 Počet přípravných a doprovodných aktivit v 
oblasti vzdělávání a kvalifikace 

0,00 0,00 

S OI102 Počet přípravných a doprovodných aktivit v 0,00 0,00 
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(1) ID Ukazatel 2015 2014 

oblasti vzdělávání a kvalifikace 
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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: Ukazatele výsledků 

ID Ukazatel Měrná 
jednotka 

Základní hodnota Základní 
rok 

Cílová hodnota 
(2023) Celkem 

2016 Celkem 2016 Kvalitativní Připomínky 

RI101 Kvalita společné 
nabídky vzdělávání. 

Škála (z.B. 1-
10) 

5,00 2015 6,00   V souladu s Programem spolupráce EÚS Česko - Bavorsko jsou 
zprávy k ukazatelům výsledku předkládány každé tři roky. 
Referenčním rokem je rok 2015, další údaje budou tedy sbírány v 
roce 2017 (původně byl avizován jako referenční rok rok 2014, 
viz. verze Programu 1.1), případně nejpozději v roce 2018 
(skutečný referenční rok 2015, viz. verze programu 2.0). 

 
ID Ukazatel 2015 Celkem 2015 Kvalitativní 2014 Celkem 2014 Kvalitativní 

RI101 Kvalita společné 
nabídky vzdělávání 

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: Ukazatele výsledků 

ID Ukazatel Měrná 
jednotka 

Základní hodnota Základní 
rok 

Cílová hodnota 
(2023) Celkem 

2016 Celkem 2016 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 Česko - Bavorsko jsou 
zprávy k ukazatelům výsledku předkládány každé tři roky. 
Referenčním rokem je rok 2014, další sběr údajů tedy proběhne 
za rok 2017. 

 
ID Ukazatel 2015 Celkem 2015 Kvalitativní 2014 Celkem 2014 Kvalitativní 

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

  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 ukazatele výstupů 
 

(1) ID Ukazatel Měrná jednotka Cílová hodnota 2016 Připomínky 

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

Partner 1 200,00 16,00 V roce 2016 bylo uzavřeno celkem 8 malých projektů, přispívajících k plnění ukazatele OI 111. V rámci Fondu malých projektů Euregia Egrensis bylo 
uzavřeno 8 malých projektů, do kterých bylo zapojeno 16 partnerů. V rámci Fondu malých projektů Euregia Šumava - Bavorský les nebyl uzavřen 
žádný projekt. Cílová hodnota ukazatele výstupu byla zcela ukončenými projekty (případně zapojenými partnery projektu) z roku 2016 indiktaivně 
splněna ve výši 1,33%. 

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

Partner 1 200,00 900,00 V roce 2016 nebyly schváleny žádné projekty, přispívající k plnění ukazatele OI 111. Cílová hodnota ukazatele výstupu byla projekty, schválenými v 
roce 2016 (viz schválené hodnoty 2015) indikativně splněna ve výši 75%.  

F OI112 Počet partnerů, zapojených do dlouhodobých 
institucionálních kooperací 

Partner 112,00 0,00 V roce 2016 nebyl uzavřen žádný projekt.  

S OI112 Počet partnerů, zapojených do dlouhodobých 
institucionálních kooperací 

Partner 112,00 70,00 V roce 2016 bylo schváleno 12 projektů, přispívající k plnění ukazatele OI 112, žádné projekty však dosud nebyly zcela ukončeny. V rámci investiční 
priority 11b bylo v roce 2016 celkem schváleno 12 projektů. Cílová hodnota indikátoru výstupu byla s ohledem na naplánované projekty v roce 2016 
indikativně splněna ve výši 63 %.  

 
(1) ID Ukazatel 2015 2014 

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

0,00 0,00 

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

900,00 0,00 

F OI112 Počet partnerů, zapojených do dlouhodobých 
institucionálních kooperací 

0,00 0,00 

S OI112 Počet partnerů, zapojených do dlouhodobých 
institucionálních kooperací 

0,00 0,00 
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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: Ukazatele výsledků 

ID Ukazatel Měrná 
jednotka 

Základní hodnota Základní 
rok 

Cílová hodnota 
(2023) Celkem 

2016 Celkem 2016 Kvalitativní Připomínky 

RI11 Intenzita 
přeshraniční 
spolupráce 

Level 1-5 3,33 2014 3,55   V souladu s Programem spolupráce EÚS Česko - Bavorsko jsou 
zprávy k ukazatelům výsledku předkládány každé tři roky. 
Referenčním rokem je rok 2014, další sběr údajů tedy proběhne 
za rok 2017. 

 
ID Ukazatel 2015 Celkem 2015 Kvalitativní 2014 Celkem 2014 Kvalitativní 

RI11 Intenzita 
přeshraniční 
spolupráce 

  3,33  
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Priority axes for technical assistance 
 

Prioritní osa 5 - Technická pomoc 

 
Tabulka 2: Společné a programově specifické ukazatele výstupů 
 

(1) ID Ukazatel Měrná jednotka Cílová hodnota 2016 Připomínky 

F OI51 Počet společných akcí Akce 40,00 13,00 V roce 2016 bylo Řídícím orgánem a Národním orgánem, resp. Společným sekretariátem zorganizováno 6 společných akcí. Jednalo se o školení k 
elektronickému monitorovacímu systému eMS pro místa zpracovávající žádost (2x), zasedání Monitorovacího výboru (2x), výroční informační akci 
(1x) a setkání zprostředkujících subjektů programu (1x). 

S OI51 Počet společných akcí Akce 40,00 40,00 V roce 2016 nebyly schváleny žádné projekty, přispívající k plnění ukazatele OI 51. 

F OI52 Počet pracovníků v oblasti administrace 
programu 

FTE (ekvivalent 
plného úvazku) 

17,50 17,50 Jelikož se zde jedná o pracovní pozice, mohou tyto v průběhu času podléhat jistým výkyvům (ukončení pracovního poměru, zaměstnání nových 
pracovníků, těhotenství atd.). Tato pracovní místa jsou zásadně programu i nadále a jak bylo doposud uváděno k dispozici. 

S OI52 Počet pracovníků v oblasti administrace 
programu 

FTE (ekvivalent 
plného úvazku) 

17,50 17,50 V roce 2016 nebyly schváleny žádné projekty, přispívající k plnění ukazatele OI 52. 

F OI53 Počet zavedených monitorovacích systémů Monitorovací 
systémy 

1,00 1,00 Pro podávání žádostí o poskytnutí dotace byl monitorovací systém oficiálně spuštěn 15. 1. 2016. Tím byla cílová hodnota tohoto ukazatele výstupu 
splněna.  

S OI53 Počet zavedených monitorovacích systémů Monitorovací 
systémy 

1,00 1,00 V roce 2016 nebyly schváleny žádné projekty, přispívající k plnění ukazatele OI 53. 

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

Další odborné 
vzdělávání 

35,00 24,00 V roce 2016 se pracovníci administrace programu zúčastnili 20 školení. Jednalo se o školení k systému eMS (3x), školení pro hodnotitele (2x), jazykové 
vzdělávání českých míst zpracovávajících žádost (1x), různá školení Certifikačního orgánu EU a Auditního orgánu (9x), semináře k tematice EÚS (2x), 
školení v oblasti managementu projektů (1x), školení k tematice zadávání veřejných zakázek a veřejné podpory v České republice (2x). 

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

Další odborné 
vzdělávání 

35,00 35,00 V roce 2016 nebyly schváleny žádné projekty, přispívající k plnění ukazatele OI 54. 

 
(1) ID Ukazatel 2015 2014 

F OI51 Počet společných akcí 7,00 0,00 

S OI51 Počet společných akcí 40,00 0,00 

F OI52 Počet pracovníků v oblasti administrace 
programu 

17,50 0,00 

S OI52 Počet pracovníků v oblasti administrace 
programu 

17,50 0,00 

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

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

F OI54 Počet opatření v oblasti dalšího odborného 4,00 0,00 
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(1) ID Ukazatel 2015 2014 

vzdělávání pracovníků zapojených do řízení 
programu 

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

35,00 0,00 

  



 
 

CS 25   CS 

Prioritní osa 5 - Technická pomoc 

Specifický cíl Specifický cíl TP - Efektivní a úspěšná realizace programu 

 
Tabulka 1: Ukazatele výsledků 

ID Ukazatel Měrná 
jednotka 

Základní hodnota Základní 
rok 

Cílová hodnota 
(2023) Celkem 

2016 Celkem 2016 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 Ukazatel 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 Table 3: Information on the milestones and targets defined in the performance framework 
 

Priority 
axis 

Ind 
type 

ID Indicator Měrná 
jednotka 

Milestone 
for 2018 
total 

2016 Final target 
(2023) total 

2016  Připomínky 

1 F FI 1 Certifikované výdaje sdělené 
Evropské komisi prostřednictvím 
žádosti o platbu Certifikačního orgánu 

€ 2566144 21 029 720,00 0,00 V roce 2016 nebyla Evropské komisi předložena žádná žádost o 
platbu. 

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

Podniky 4 20,00 11,00 V roce 2016 nebyl zcela ukončen žádný projekt, který by byl 
měřen tímto ukazatelem. 
Etapová hodnota již byla vybranými projekty indikativně splněna. 
Vybrané projekty indikativně splňují cílovou hodnotu ve výši 
55%. 

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

Výzkumn
é 
instituce / 
zprostřed
kovatelé 

5 50,00 24,00 V roce 2016 nebyl zcela ukončen žádný projekt, který by byl 
měřen tímto ukazatelem 
Etapová hodnota již byla vybranými projekty indikativně splněna. 
Vybrané projekty indikativně splňují cílovou hodnotu ve výši 
48%. 

1 O OI1b2 Počet realizováných  aktivit pro 
posílení inovační výkonnosti MSP 

Aktivity 2 11,00 14,00 V roce 2016 nebyl zcela ukončen žádný projekt, který by byl 
měřen tímto ukazatelem. 
Etapová hodnota již byla vybranými projekty indikativně splněna. 

2 F FI 2 Certifikované výdaje sdělené 
Evropské komisi prostřednictvím 
žádosti o platbu Certifikačního orgánu 

€ 5702722 46 734 190,00 0,00 V roce 2016 nebyla Evropské komisi předložena žádná žádost o 
platbu. 

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 10,00 V roce 2016 nebyl zcela ukončen žádný projekt, který by byl 
měřen tímto ukazatelem. 
Etapová hodnota dosud nebyla vybranými projekty indikativně 
splněna. Vybrané projekty indikativně splňují cílovou hodnotu ve 
výši 2%. 

2 O OI6c1 Počet podpořených objektů přírodního 
a kulturního dědictví 

Podpořen
é objekty 

7 44,00 2,00 V roce 2016 nebyl zcela ukončen žádný projekty, který by byl 
měřen tímto ukazatelem. 
Etapová hodnota dosud nebyla vybranými projekty indikativně 
splněna. Vybrané projekty indikativně splňují cílovou hodnotu ve 
výši 5%. 

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

Aktivity 6 37,00 43,00 V roce 2016 nebyl zcela ukončen žádný projekt, který by byl 
měřen tímto ukazatelem. 
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Priority 
axis 

Ind 
type 

ID Indicator Měrná 
jednotka 

Milestone 
for 2018 
total 

2016 Final target 
(2023) total 

2016  Připomínky 

dědictví Etapová hodnota již byla vybranými projekty indikativně splněna. 

3 F FI 3 Certifikované výdaje sdělené 
Evropské komisi prostřednictvím 
žádosti o platbu Certifikačního orgánu 

€ 1695822 13 897 377,00 0,00 V roce 2016 nebyla Evropské komisi předložena žádná žádost o 
platbu. 

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 1 418,00 6.795,00 V roce 2016 nebyl zcela ukončen žádný projekt, který by byl 
měřen tímto ukazatelem. 
Etapová a cílová hodnota již byly vybranými projekty indikativně 
splněny. 

4 F FI 4 Certifikované výdaje sdělené 
Evropské komisi prostřednictvím 
žádosti o platbu Certifikačního orgánu 

€ 3.985.259 32 659 468,00 0,00 V roce 2016 nebyla Evropské komisi předložena žádná žádost o 
platbu. 

4 O OI112 Počet partnerů, zapojených do 
dlouhodobých institucionálních 
kooperací 

Partner 20 112,00 70,00 V roce 2016 nebyl zcela ukončen žádný projekt, který by byl 
měřen tímto ukazatelem. 
Etapová hodnota již byla vybranými záměry indikativně splněna. 
Vybrané záměry indikativně splňují cílovou hodnotu ve výši 
63%. 

 
Priority 
axis 

Ind 
type 

ID Indicator Měrná 
jednotka 

2015  2014  

1 F FI 1 Certifikované výdaje sdělené 
Evropské komisi prostřednictvím 
žádosti o platbu Certifikačního orgánu 

€   

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

Podniky   

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

Výzkum
né 
instituce 
/ 
zprostřed
kovatelé 
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Priority 
axis 

Ind 
type 

ID Indicator Měrná 
jednotka 

2015  2014  

1 O OI1b2 Počet realizováných  aktivit pro 
posílení inovační výkonnosti MSP 

Aktivity   

2 F FI 2 Certifikované výdaje sdělené 
Evropské komisi prostřednictvím 
žádosti o platbu Certifikačního orgánu 

€   

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

Hektar   

2 O OI6c1 Počet podpořených objektů přírodního 
a kulturního dědictví 

Podpořen
é objekty 

  

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

Aktivity   

3 F FI 3 Certifikované výdaje sdělené 
Evropské komisi prostřednictvím 
žádosti o platbu Certifikačního orgánu 

€   

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 
  

  

4 F FI 4 Certifikované výdaje sdělené 
Evropské komisi prostřednictvím 
žádosti o platbu Certifikačního orgánu 

€   

4 O OI112 Počet partnerů, zapojených do 
dlouhodobých institucionálních 
kooperací 

Partner   
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3.4. Financial data 
 
Table 4: Financial information at priority axis and programme level 
 
«r.ir.etc.table4.header» 
 

Priority 
axis 

Fund Calculation 
basis 

Total funding Co-financing rate Total eligible cost 
of operations 

selected for support 

Proportion of the 
total allocation 
covered with 

selected operations 

Public eligible cost 
of operations 
selected for support 

Total eligible 
expenditure 
declared by 
beneficiaries to the 
managing authority 

Proportion of the 
total allocation 
covered by eligible 
expenditure 
declared by 
beneficiaries 

Number of 
operations selected 

1 EFRR Total 21 029 720,00 85,00 17 065 013,03 81,15% 16 614 938,30 0,00 0,00% 16 

2 EFRR Total 46 734 190,00 85,00 14 847 968,75 31,77% 14 128 406,76 0,00 0,00% 17 

3 EFRR Total 13 897 377,00 85,00 7 167 831,51 51,58% 6 991 125,21 0,00 0,00% 13 

4 EFRR Total 32 659 468,00 85,00 20 231 788,91 61,95% 19 696 383,23 0,00 0,00% 14 

5 EFRR Total 7 297 070,00 85,00 7 297 069,43 100,00% 7 297 069,43 134 839,36 1,85% 13 

Total EFRR  121 617 825,00 85,00 66 609 671,63 54,77% 64 727 922,93 134 839,36 0,11% 73 

Grand 
total 

  121 617 825,00 85,00 66 609 671,63 54,77% 64 727 922,93 134 839,36 0,11% 73 
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Where applicable, the use of any contribution from third countries participating in the cooperation programme should be provided (for example 
IPA and ENI, Norway, Switzerland) 

Není relevantní 
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Table 5: Breakdown of the cumulative financial data by category of intervention 
 
As set out in Table 2 of Annex II to Commission Implementing Regulation (EU) No 1011/2014 (Model for transmission of financial data) and tables 6-9 
of Model for cooperation programmes 
 

Priority axis Fund Intervention 
field 

Form of finance Territorial 
dimension 

Territorial 
delivery 

mechanism 

Thematic 
objective 

dimension 

ESF secondary 
theme 

Economic 
dimension 

Location 
dimension 

Total eligible cost of 
operations selected for 

support 

Public eligible cost of 
operations selected for 

support 

The total eligible 
expenditure declared 
by eneficiaries to the 
managing authority 

Number of operations 
selected 

1 EFRR              

1 EFRR 058 01 01 07 01   20 DE232 1 189 500,00 1 189 500,00 0,00 1 

1 EFRR 060 01 01 07 01   01 DE225 902 257,30 902 257,30 0,00 1 

1 EFRR 060 01 01 07 01   10 CZ032 994 937,87 994 937,87 0,00 1 

1 EFRR 060 01 01 07 01   10 DE225 883 708,37 883 708,37 0,00 1 

1 EFRR 060 01 01 07 01   10 DE228 1 605 236,35 1 605 236,35 0,00 1 

1 EFRR 060 01 01 07 01   20 DE232 600 578,95 600 578,95 0,00 1 

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 0,00 1 

1 EFRR 060 01 01 07 01   24 DE242 986 144,47 986 144,47 0,00 1 

1 EFRR 061 01 01 07 01   21 DE232 896 792,40 800 781,24 0,00 1 

1 EFRR 062 01 01 07 01   10 DE231 1 196 240,00 1 148 101,25 0,00 1 

1 EFRR 062 01 01 07 01   13 DE224 1 585 345,42 1 320 056,05 0,00 1 

1 EFRR 062 01 01 07 01   24 CZ031 593 789,45 593 789,45 0,00 1 

1 EFRR 062 01 01 07 01   24 DE232 929 972,25 893 839,80 0,00 1 

1 EFRR 062 01 01 07 01   24 DE235 993 235,50 988 732,50 0,00 1 

1 EFRR 063 01 01 07 01   24 CZ031 397 816,00 397 816,00 0,00 1 

2 EFRR              

2 EFRR 085 01 02 07 06   22 DE225 725 235,80 707 535,80 0,00 1 

2 EFRR 085 01 03 07 06   11 DE23A 703 320,35 696 182,75 0,00 1 

2 EFRR 085 01 03 07 06   22 CZ031 735 576,00 735 576,00 0,00 1 
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Priority axis Fund Intervention 
field 

Form of finance Territorial 
dimension 

Territorial 
delivery 

mechanism 

Thematic 
objective 

dimension 

ESF secondary 
theme 

Economic 
dimension 

Location 
dimension 

Total eligible cost of 
operations selected for 

support 

Public eligible cost of 
operations selected for 

support 

The total eligible 
expenditure declared 
by eneficiaries to the 
managing authority 

Number of operations 
selected 

2 EFRR 085 01 03 07 06   22 CZ032 365 370,00 328 833,00 0,00 1 

2 EFRR 085 01 03 07 06   22 DE225 1 539 476,36 1 539 476,36 0,00 1 

2 EFRR 090 01 02 07 06   23 CZ031 1 551 335,12 1 451 045,12 0,00 1 

2 EFRR 090 01 03 07 06   23 CZ031 443 085,97 443 085,97 0,00 1 

2 EFRR 091 01 02 07 06   23 DE225 672 025,00 672 025,00 0,00 1 

2 EFRR 091 01 03 07 06   23 DE235 196 615,00 195 880,00 0,00 1 

2 EFRR 092 01 03 07 06   23 CZ032 1 002 746,51 913 226,38 0,00 1 

2 EFRR 093 01 03 07 06   23 CZ032 1 315 053,95 1 306 491,73 0,00 1 

2 EFRR 094 01 01 07 06   23 CZ031 806 367,77 806 367,77 0,00 1 

2 EFRR 094 01 02 07 06   23 CZ032 171 007,71 150 558,94 0,00 1 

2 EFRR 094 01 03 07 06   24 CZ041 767 953,42 750 835,14 0,00 1 

2 EFRR 095 01 02 07 06   19 DE21H 333 731,90 289 398,83 0,00 1 

2 EFRR 095 01 02 07 06   23 CZ032 170 727,80 170 727,80 0,00 1 

2 EFRR 095 01 03 07 06   24 DE23A 3 348 340,09 2 971 160,17 0,00 1 

3 EFRR              

3 EFRR 115 01 01 07 10   19 CZ031 903 027,49 903 027,49 0,00 1 

3 EFRR 115 01 02 07 10   19 DE225 1 342 021,40 1 240 391,40 0,00 1 

3 EFRR 115 01 02 07 10   19 DE232 589 863,36 589 863,36 0,00 1 

3 EFRR 116 01 01 07 10   19 CZ031 793 627,70 793 627,70 0,00 1 

3 EFRR 116 01 01 07 10   19 CZ032 307 047,00 307 047,00 0,00 1 

3 EFRR 116 01 01 07 10   19 DE224 615 020,05 615 020,05 0,00 1 

3 EFRR 116 01 01 07 10   19 DE232 248 946,69 248 946,69 0,00 1 

3 EFRR 116 01 02 07 10   19 DE222 474 328,30 458 296,30 0,00 1 

3 EFRR 118 01 01 07 10   19 CZ031 673 716,67 673 716,67 0,00 1 

3 EFRR 118 01 01 07 10   19 DE224 284 011,80 284 011,80 0,00 1 

3 EFRR 118 01 02 07 10   19 CZ032 381 214,36 381 214,36 0,00 2 

3 EFRR 118 01 02 07 10   19 DE235 555 006,69 495 962,39 0,00 1 
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Priority axis Fund Intervention 
field 

Form of finance Territorial 
dimension 

Territorial 
delivery 

mechanism 

Thematic 
objective 

dimension 

ESF secondary 
theme 

Economic 
dimension 

Location 
dimension 

Total eligible cost of 
operations selected for 

support 

Public eligible cost of 
operations selected for 

support 

The total eligible 
expenditure declared 
by eneficiaries to the 
managing authority 

Number of operations 
selected 

4 EFRR              

4 EFRR 119 01 01 07 11   12 CZ031 773 450,85 723 341,76 0,00 1 

4 EFRR 119 01 01 07 11   18 CZ041 1 055 246,62 1 055 246,62 0,00 1 

4 EFRR 119 01 01 07 11   18 DE232 318 400,00 318 400,00 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   24 CZ032 550 731,78 550 731,78 0,00 1 

4 EFRR 119 01 01 07 11   24 DE242 484 531,00 484 531,00 0,00 1 

4 EFRR 119 01 02 07 11   18 DE225 1 225 885,00 1 057 960,00 0,00 1 

4 EFRR 119 01 02 07 11   18 DE24D 1 007 825,00 1 007 825,00 0,00 1 

4 EFRR 119 01 02 07 11   19 CZ032 309 536,32 270 351,18 0,00 1 

4 EFRR 119 01 02 07 11   21 DE235 2 816 956,69 2 816 956,69 0,00 1 

4 EFRR 119 01 02 07 11   23 DE24D 358 000,00 327 900,00 0,00 1 

4 EFRR 119 01 02 07 11   24 CZ032 6 254 057,12 6 123 911,67 0,00 2 

4 EFRR 119 01 02 07 11   24 DE24D 4 496 943,53 4 379 002,53 0,00 1 

5 EFRR              

5 EFRR 121 01 07 07    18 CZ010 1 494 117,65 1 494 117,65 0,00 2 

5 EFRR 121 01 07 07    18 CZ031 280 000,00 280 000,00 0,00 1 

5 EFRR 121 01 07 07    18 CZ032 300 000,00 300 000,00 0,00 1 

5 EFRR 121 01 07 07    18 CZ041 245 000,00 245 000,00 0,00 1 

5 EFRR 121 01 07 07    18 DE212 4 429 422,36 4 429 422,36 120 736,66 2 

5 EFRR 122 01 07 07    18 DE212 235 294,12 235 294,12 12 615,49 1 

5 EFRR 123 01 07 07    18 CZ010 35 294,12 35 294,12 0,00 1 

5 EFRR 123 01 07 07    18 CZ031 49 411,76 49 411,76 0,00 1 

5 EFRR 123 01 07 07    18 CZ032 52 941,18 52 941,18 0,00 1 

5 EFRR 123 01 07 07    18 CZ041 25 588,24 25 588,24 0,00 1 

5 EFRR 123 01 07 07    18 DE212 150 000,00 150 000,00 1 487,21 1 
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Table 6: Cumulative cost of all or part of an operation implemented outside the Union part of the programme area 
 

1. Operation (2) 2. The amount of 
ERDF support(1) 
envisaged to be used 
for all or part of an 
operation 
implemented outside 
the Union part of the 
programme area 
based on selected 
operations 

3. Share of the total 
financial allocation to 
all or part of an 
operation located 
outside the Union part 
of the programme 
area (%) (column 
2/total amount 
allocated to the 
support from the 
ERDF at programme 
level *100) 

4. Eligible expenditure 
of ERDF support 
incurred in all or part 
of an operation 
implemented outside 
the Union part of the 
programme area 
declared by the 
beneficiary to the 
managing authority 

5. Share of the total 
financial allocation to 
all or part of an 
operation located 
outside the Union part 
of the programme 
area (%) (column 
4/total amount 
allocated to the 
support from the 
ERDF at programme 
level *100) 

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

9.690,00 0,01% 0,00  

#113 Matematické nadání: Modelování, 
diagnóza, podpora 

2.550,00 0,00% 0,00  

#120 Houby regionu 
bavorsko/česko/rakouského trojmezí 

195.000,00 0,19% 0,00  

#122 MINT od mala 139.935,07 0,14% 0,00  

#123 Ekologické polymery na biologickém 
základě 

7.650,00 0,01% 0,00  

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

5.865,00 0,01% 0,00  

#14 Sousedé v dialogu – Dispoziční fond v 309.808,40 0,30% 0,00  
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EUREGIU Egrensis 

#15 Trvale udržitelná přeshraniční spolupráce 
v EUREGIU EGRENSIS 

19.600,35 0,02% 0,00  

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

9.307,50 0,01% 0,00  

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

45.861,75 0,04% 0,00  

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

186.700,37 0,18% 0,00  

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

35.700,00 0,03% 0,00  

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

108.757,93 0,11% 0,00  

#76 Jazykové kompetenční centrum pro 
němčinu a češtinu 

14.025,00 0,01% 0,00  

#78 Archeocentrum Čechy-Bavorsko - chránit 
a sdílet společný kulturní prostor 

409.180,42 0,40% 0,00  

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

69.841,95 0,07% 0,00  
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#99 Přeshraniční mapování lesních 
ekosystémů – cesta ke společnému 
managementu NP Šumava a NP Bavorský les 

154.431,00 0,15% 0,00  

 (1) ERDF support is the Commission decision on the respective cooperation programme. 
(2) In accordance with and subject to ceilings set out Article 20 of Regulation (EU) No 1299/2013. 
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4. SYNTHESIS OF THE EVALUATIONS 
 

V roce 2016 neproběhlo žádné podrobné hodnocení . Rovněž podle Plánu hodnocení nejsou pro 
rok 2016 předpokládána žádná hodnocení. Plán hodnocení byl schválen Monitorovacím 
výborem dne 9. 12.2015 na jeho druhém zasedání a dne 22. 1. 2016 předložen prostřednictvím 
portálu SFC2014 Evropské komisi. Kromě toho byl publikován na internetových stránkách 
programu www.by-cz.eu. V souladu s orientací na výsledky stanovuje Plán hodnocení rámcové 
podmínky evaluací během programového období 2014-2020. Obsahuje rovněž časový 
harmonogram dopadových evaluací Programu. 
Jak je popsáno v bodě 5, schválila Evropská komise v únoru 2016 změny programu, nutné pro 
předložení chybějících cílových a referenčních hodnot ukazatelů výsledků (usnesení ze dne 23. 
2. 2016, C(2016) 1236 final). S tím kromě toho souvisely i menší redakční, případně technické 
změny, které však nevedly k obsahovým změnám Programu a které byly rovněž schváleny. 
Kroky, předcházející schválení, byly podrobně popsány ve Výroční zprávě o provádění 
programu za rok 2015. Pouze chybějící schválení bylo vydáno v roce 2016. Kromě toho bylo 
Řídícímu orgánu sdělením ze dne 8. 7. 2016 sděleno, že Výroční zpráva o provádění programu 
2015 byla Evropskou komisí po proběhlém vyhodnocení schválena.  
 
Více k tomu v bodě 10.1. 
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5. ISSUES AFFECTING THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND 
MEASURES TAKEN 
 
(a) Issues which affect the performance of the programme and the measures taken 

V případě programu EÚS Česko - Bavorsko se v roce 2016 nevyskytly žádné závažnější 
problémy. Sice se vyskytly faktory, které na určitou dobu efektivitu omezily, ty však bylo možno 
buď odstranit, nebo existuje pozitivní výhled, že v dohledné době již nebudou relevantní 
Realizace a implementace Programu nebyla závažným způsobem omezena, ale mohla být v roce 
2016 úspěšně zahájena. 

  

Změna Programu spolupráce 

Jak již bylo uvedeno v roce 2015, byly v roce 2015 zjišťovány dosud chybějící referenční a 
cílové hodnoty pro pět chybějících ukazatelů výsledků (v rámci původně schváleného Programu 
byl Evropské komisi předložen akční plán do zjištění chybějících hodnot). Zjištěné hodnoty byly 
Monitorovacím výborem schváleny. Tím byla splněna podmínka Evropské komise na doplnění 
těchto hodnot, která byla stanovena současně se schválením Programu. V prosinci 2015 byly 
hodnoty ukazatelů předloženy v rámci změny Programu prostřednictvím portálu SFC2014 
Evropské komisi. Současně s rozhodnutím Evropské komise ze dne 23. 2. 2016 (C(2016) 1236 
final) byla schválena změna Programu. Hodnoty ukazatelů tak byly přijaty. Aktuální verze 
Programu nese označení 2.0. 

 

eCohesion / elektronický monitorovací systém (eMS) 

Velkou část zdrojů jak Řídícího, tak i Národního orgánu a Společného sekretariátu vázala 
implementace směrnice k e-Cohesion. Tato skutečnost vedla v některých dílčích aspektech 
Programu ke zdržení. Základní systém je iniciativou INTERACT poskytován celé Evropě. 
Systém tedy má za cíl, být používán pro všechny programy EÚS (v současné době je v Evropě 
aktivních více než 90 programů). Každý program v Evropě musí odpovídajícím způsobem 
pomocí technického zhotovitele (vybraného pomocí veřejného zadávacího řízení) přikročit ke 
zčásti velmi komplexním úpravám základního systému za účelem jeho adaptace na specifické 
potřeby konkrétního programu (popis všech procesů, nové naprogramování dalších 
informačních polí, popis systému hodnotí, překlady z angličtiny do češtiny a němčiny a řada 
dalších věcí). Za účelem zajištění co nejvyšší kontinuity administrativních postupů s programem 
Cíl 3 bylo do tohoto systému nutno zavést řadu procesních prvků, které v tomto systému 
původně nebyly předpokládány. Kromě toho nebyl formulář žádosti o poskytnutí dotace, 
poskytnutý ze strany Interact, v mnoha bodech dostatečný pro pokrytí všech požadavků 
programu. Tyto úpravy si vyžádaly vysokou míru obsahového monitoringu ze strany orgánů 
programu, komunikaci a jednání se zhotovitelem. Závěry lze shrnout následujícím způsobem: 
Čím specifičtější určitý konkrétní program je, tím náročnější jsou konfigurace a úpravy. Jelikož 
řada programů v Evropě zadala tyto práce z důvodů jeho specifických technických odborných 
znalostí stejnému zhotoviteli, nebylo možno potřeby jednotlivých programů realizovat vždy 
ihned, protože tento zhotovitel řešil jednotlivé úkoly v pořadí podle zadání. Dále došlo k 
technicky podmíněným prodlevám při instalaci eMS na server Bavorského státního ministerstva 
hospodářství. 

Díky pružnému přístupu k personálním zdrojům a velkému úsilí a intenzivní komunikaci s 
ostatními programy EÚS však bylo možno největší část prací v souvislosti s předkládáním 
prvních žádostí o poskytnutí dotace v roce 2016 úspěšně ukončit. Elektronické a webové 
podávání žádostí tak bylo žadatelům k dispozici včas.  

Další moduly systému, poskytnutého INTERACTem, budou postupně upravovány a zaváděny i v 
roce 2017. Prioritou v roce 2017 bude nejprve modul pro proplácení dotací a příslušná 
dokumentace a návody.  
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Proces designace 

Tak jako u řady dalších programu EÚS nebylo možno práce na designaci v roce 2016 dokončit. 
Tyto práce budou pokračovat v roce 2017. Orgány programu udělají vše, co je v jejich silách, 
pro dokončení podkladů pro Řídící a kontrolní systém a ukončení procesu designace co možná 
nejdříve. Tato nutnost vyplývá ze skutečnosti, že se v případě našeho programu jedná o jeden z 
prvních schválených programů EÚS v celé EU. Z důvodů změn osvědčeného Řídícího a 
kontrolního systému z předchozího programového období, které související se zaváděním eMS, 
je nutno celý proces podávání zpráv nově zaměřit a popsat. To významným způsobem ovlivňuje 
pokrok při zpracování podkladů, které jsou nutné pro designaci orgánů Programu. 
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(b) OPTIONAL FOR LIGHT REPORTS, otherwise it will be included in point 9.1. An 
assessment of whether progress made towards targets is sufficient to ensure their 
fulfilment, indicating any remedial actions taken or planned, where appropriate. 

viz 9.1 
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6. CITIZEN'S SUMMARY (ARTICLE 50(9) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013) 
 
A citizen's summary of the contents of the annual and the final implementation reports 
shall be made public and uploaded as a separate file in the form of annex to the annual 
and the final implementation report 
 
You can upload/find the Citizen's summary under General > Documents 
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7. REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS 
(ARTICLE 46 OF REGULATION (EU) NO 1303/2013) 
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8. PROGRESS IN PREPARATION AND IMPLEMENTATION OF MAJOR PROJECTS AND JOINT ACTION PLANS (ARTICLE 101(H) AND 
ARTICLE 111(3) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013 AND ARTICLE 14(3)(B) OF REGULATION (EU) NO 1299/2013) 
 
8.1. Major projects 
 
Table 7: Major projects 
 

Project CCI Status of MP Total investments Total eligible 
costs 

Planned 
notification/su
bmission date 

Date of tacit 
agreement/ 
approval by 
Commission 

Planned start 
of 
implementatio
n 

Planned 
completion 
date 

Priority Axis/ 
Investment priorities 

Current state 
of realisation 
— financial 
progress (% of 
expenditure 
certified to 
Commission 
compared to 
total eligible 
cost) 

Current state of 
realisation — 
physical progress 
Main 
implementation 
stage of the project 

Main outputs Date of signature 
of first works 
contract (1) 

Observations 

(1) In the case of operations implemented under PPP structures the signing of the PPP contract between the public body and the private sector body 
(Article 102(3) of Regulation (EU) No 1303/2013). 
 
 
Significant problems encountered in implementing major projects and measures taken to overcome them 
Není relevantní 

 
Any change planned in the list of major projects in the cooperation programme 
Není relevantní 
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8.2. Joint action plans 
 
Progress in the implementation of different stages of joint action plans 
Není relevantní 
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Table 8: Joint action plans (JAP) 
 

Title of the JAP CCI Stage of 
implementation 
of JAP 

Total eligible 
costs 

Total public support OP contribution to 
JAP 

Priority axis Type of JAP [Planned] 
submission to 
the 
Commission 

[Planned] start 
of 
implementation 

[Planned] 
completion 

Main outputs and results Total eligible 
expenditure 
certified to the 
Commission 

Observations 
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Significant problems encountered and measures taken to overcome them 
 

Není relevantní 
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9. ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF THE COOPERATION 
PROGRAMME (ARTICLE 50(4) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013 AND ARTICLE 
14(4) OF REGULATION (EU) NO 1299/2013) 
 
9.1 Information in Part A and achieving the objectives of the programme (Article 
50(4) of Regulation (EU) No 1303/2013) 
 

Priority axis 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 vysoké čerpání finanční prostředků lze konstatovat, že se nově zavedená 
prioritní osa, věnovaná výzkumu a inovacím, setkala s vysokou poptávkou v programové oblasti 
a je potenciálními nositeli projektu přijímána velmi dobře. Řada univerzit, případně vysokých 
škol tak předložily své projekty a vyjádřily tak, že identifikovaly 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 ukazatelů. 
 
Finanční vytíženost 
V prioritní ose 1 "Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací" bylo v roce 2016 
schváleno 16 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 80 % (14.319.558,45 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 9 projektů, které 
váží prostředky EFRR, alokované pro tuto investiční prioritu, případně pro tento specifický cíl, z 
80,3 %. Ve specifickém cíli 1b "Zlepšení zapojení MSP do výzkumu a inovací" je dosud 
zařazeno 7 projektů. Celkem je tak tento specifický cíl navázán ze 79,7 %.  
 
Příspěvek k plnění ukazatelů a výsledků 

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

Ukazatel 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 pro Program specifického 
ukazatele OI1b2, obsaženého ve výkonnostním rámci "  
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Počet realizovaných aktivit pro posílení inovační výkonnosti MSP", 11 je z dnešního pohledu již 
splněna na 127 %. Koncové cílové hodnoty (pro rok 2023) u obou zbývajících ukazatelů výstupu 
z výkonnostního rámce jsou splněny zhruba z poloviny (stav po schválení projektů v roce 2016). 
Pro ukazatel výstupu OI1a "Počet výzkumných institucí a zprostředkujících institucí z oblasti 
výzkumu a inovací, které se účastní přeshraničních projektů" je příspěvek ke konci roku 24/50. 
Pro společný ukazatel CO41 "Počet podniků, které se účastní přeshraničních, nadnárodních 
nebo meziregionálních výzkumných projektů" je odpovídající hodnota 11/20. Pro údaje k 
pokroku jednotlivých ukazatelů odkazujeme rovněž na kapitolu 3. 

 

Závěry ke změnám hodnot ukazatelů (RI1a "Podíl organizačních jednotek zapojených do 
společných činností v oblasti výzkumu a inovací") dosud nelze formulovat, protože k 31.12.2016 
nejsou ještě k dispozici nové údaje, resp. nové šetření není plánováno, což je v souladu s 
předpokládaným postupem. Hodnocení Programu je realizováno v souladu s Plánem 
hodnocení, který byl schválen Monitorovacím výborem. První tzv. evaluace dopadu je 
předpokládána teprve v roce 2018.  

 

Priority axis 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. Díky 
relativně velkorysé alokaci finančních prostředků pro tuto investiční prioritu (39.724.061 EUR 
prostředky EFRR) je ke konci roku 2016 k dispozici ještě necelých 70 % prostředků z EFRR, 
které mohou být perspektivně použity k realizaci úspěšných projektů EÚS a tím přispět k 
dosažení cílů této prioritní osy.  

 
Finanční vytíženost 

V prioritní ose 2 "Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů" bylo v 
roce 2016 schváleno 17 projektů. Finanční vytíženost činí 31,4 % (12.490.007,06 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 12 záměrů, které váží prostředky EFRR, alokované pro tuto 
investiční prioritu, případně tento specifický cíl z 31,4 %. Specifický cíl 6d "Zvyšování a obnova 
biodiverzity a ekosystémových služeb" obsahuje dosud 5 projektů. Celkem je tak tento specifický 
cíl navázán z 31,5 %.  
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Příspěvek k plnění ukazatelů a výsledků 
Z pohledu plnění ukazatelů je patrné, že budoucí rozhodování o výběru projektů bude muset i 
nadále zohledňovat cíle stanovené v programu spolupráce. Zatímco v případě jednoho ze tří 
ukazatelů výstupu již byla cílová hodnota překročena, vykazují ostatní dva ukazatelé ke konci 
roku 2016 teprve jednociferný počet procent plnění. V obou těchto investičních prioritách / 
specifických cílích této prioritní osy je však pro splnění hodnot těchto ukazatelů k 31. 12. 2016 k 
dispozici ještě dostatečný objem finančních prostředků. 
  
Ukazatelé výstupu tohoto specifického cíle 6c jsou oba obsaženy ve výkonnostním rámci. 
Ukazatel 6c1 "Počet podpořených objektů přírodního a kulturního dědictví" si ke konci roku 
2016 připíše indikativní počet 2. Při svém dalším rozhodování bude muset mít Monitorovací 
výbor na zřeteli cílovou hodnotu 44 podpořených objektů. Cílová hodnota druhého ukazatele, 
6c2 "Počet aktivit v oblasti zpřístupnění, vytváření povědomí a propagace v oblasti přírodního a 
kulturního dědictví", ve výši 37 již byla schválenými projekty překročena a činí 116 %. Ze dvou 
ukazatelů výstupu specifického cíle 6d je ve výkonnostním rámci obsažen pouze ukazatel CO23 " 
Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav z hlediska ochrany". K 31. 
12. 2016 je tento ukazatel splněn teprve z 2 % (10 z 525 hektarů). I zde bude muset 
Monitorovací výbor při svém budoucím rozhodování přihlídnout na splnění tohoto ukazatele. 
Zbývající, pro program specifický ukazatel OI 6d2 " Počet koncepčních opatření (studie v 
oblasti zvýšení a obnovy biodiverzity a ekosystémových služeb)" již v současné době dosáhl 
indikativního plnění ve výši 55 % (6/11).  
 
Závěry ke změnám hodnot ukazatelů (RI6c "Atraktivita kulturního a přírodního dědictví" a RI6d 
"Kvalita životního prostředí ve vztahu k biodiverzitě a ekosystémovým službám") dosud nelze 
formulovat, protože k 31. 12. 2016 nejsou v souladu s předpokládanými postupy k dispozici, 
případně nejsou předpokládány, nové údaje Hodnocení Programu je realizováno v souladu s 
Plánem hodnocení, který byl schválen Monitorovacím výborem. První tzv. evaluace dopadu je 
předpokládána teprve v roce 2018. 

 

Priority axis 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.  

 
Vysoká poptávka po finančních prostředcích Programu v této prioritní ose - během dvou 
zasedání byla navázána polovina prostředků - je i zde výrazem skutečnosti, že tato priorita 
programu byla zvolena správně. Typická je pro pohraničí migrace za prací. Stejně tak může 
odbourávání jazykové bariéry u dětí dlouhodobě vést k tomu, že hranice budou v každodenním 
životě vnímány stále méně a že současně vzrostou šance pro vlastní budoucnost.  
 
Finanční vytíženost 

V prioritní ose 3 "Investice do dovedností a vzdělávání" bylo v roce 2016 schváleno 13 projektů. 
Finanční vytíženost činí 51,6 % (6.092.656,70 EUR) disponibilních prostředků EFRR. 
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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 10 záměrů. Specifický cíl 102 "Přizpůsobení 
vzdělávání změněným podmínkám na společném trhu práce" obsahuje dosud 3 projekty. 

 
Příspěvek k plnění ukazatelů a výsledků 

Hodnoty ukazatelů 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 ukazatele 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 (6795 účastníků), již splněna ve výši 479 %. Pro program specifický ukazatel OI102 
"Počet přípravných a doprovodných aktivit v oblasti vzdělávání a kvalifikace" dosáhl počtem 16 
aktivit hodnotu 160 %.  

 
Závěry ke změnám hodnot ukazatelů (RI101 "Kvalita společné nabídky v oblasti vzdělávání" a 
RI 102 "Poměr míry nezaměstnaných ve věku 15 až 29 let k obecné míře v dotačním území") 
dosud nelze formulovat, protože k 31. 12. 2016 nejsou v souladu s předpokládanými postupy k 
dispozici, případně nejsou předpokládány, nové údaje. Hodnocení Programu je realizováno v 
souladu s Plánem hodnocení, který byl schválen Monitorovacím výborem. První tzv. evaluace 
dopadu je předpokládána teprve v roce 2018. 

 

Priority axis 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 lehce nad 60 % 
ukazuje, že rozhodnutí pro tuto prioritu bylo správné.  
 
Finanční vytíženost 

Jak již bylo uvedeno ve Výroční zprávě o provádění programu 2015, byly v této prioritní ose 
"Udržitelné sítě a institucionální spolupráce" jako v jediné prioritní ose schváleny dva 
operativní projekty již v roce 2015. Jednalo se o oba dispoziční fondy. V dubnu byly v rámci 
písemného oběžního řízení schváleny další dva projekty, následované celkem 10 projektů, které 
byly schváleny na obou zasedáních Monitorovacího výboru v roce 2016. Souhrnně činí počet 
schválených projektů 14, což představuje finanční vytíženost ve výši 61,9 % (17.197.020,51 
EUR) prostředků EFRR - pro první rok, ve kterém byly projekty schvalovány, se jedná o 
hodnotu, na kterou je možno být hrdý. 
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Příspěvek k plnění ukazatelů 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 14 projektů. Indikativní plnění obou ukazatelů 
výstupu (z toho jeden z výkonnostního rámce) této prioritní osy je na dobré cestě. Ukazatel z 
výkonnostního rámce OI112 "Počet partnerů, zapojených do dlouhodobých institucionálních 
kooperací" je ke konci roku 2016 naplněn z 60 % (70 ze 112 kooperací) své cílové hodnoty. 
Zbývající ukazatel "Počet projektových partnerů zapojených do realizace fondu malých 
projektů" je avizovanými 900 partnery splněn na 75 %. 
 
Závěry ke změnám hodnoty ukazatele (RI11 "Intenzita přeshraniční spolupráce") dosud nelze 
formulovat, protože k 31. 12. 2016 nejsou v souladu s předpokládanými postupy k dispozici, 
případně nejsou předpokládány, nové údaje. Hodnocení Programu je realizováno v souladu s 
Plánem hodnocení, který byl schválen Monitorovacím výborem. Shora uvedená evaluace 
dopadu je předpokládána teprve v roce 2019. 

 

Priority axis 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 ukazatelů 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. Specific actions taken to promote equality between men and women and to 
promote non-discrimination, in particular accessibility for persons with disabilities, 
and the arrangements implemented to ensure the integration of the gender 
perspective in the cooperation programme and operations (Article 50(4) of 
Regulation (EU) No 1303/2013 and Article 14(4), subparagraph 2, (d) of Regulation 
(EU) No 1299/2013) 
 
An assessment of the implementation of specific actions to take into account the 
principles set out in Article 7 of Regulation (EU) No 1303/2013 on promotion of equality 
between men and women and non-discrimination, including, where relevant, depending 
on the content and objectives of the cooperation programme, an overview of specific 
actions taken to promote equality between men and women and to promote non-
discrimination, including accessibility for persons with disabilities, and the arrangements 
implemented to ensure the integration of the gender perspective in the cooperation 
programme and operations 
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. 2016 bylo celkem včetně 13 projektů Technické pomoci schváleno Monitorovacím 
výborem 73 projektů. Žádné projekty dosud nebyly ukončeny.  
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 60 schválených projektů mimo Technickou pomoc není v rozporu se zásadami na 
podporu rovnosti mužů a žen nebo rovnosti šancí a nediskriminace. Z 60 projektů má 5 projektů 
velmi pozitivní, 14 projektů pozitivní a 41 neutrální příspěvek k zásadě rovnosti šancí a 
nediskriminace. Zásadu rovnosti mužů a žen splňují 3 projekty s velmi pozitivním příspěvkem, 11 
s pozitivním a 46 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.Sustainable development (Article 50(4) of Regulation (EU) No 1303/2013 and 
Article 14(4), subparagraph 2, (e) of Regulation (EU) No 1299/2013) 
 
An assessment of the implementation of actions to take into account the principles set out 
in Article 8 of Regulation (EU) No 1303/2013 on sustainable development, including, 
where relevant, depending on the content and objectives of the cooperation programme, 
an overview of the actions taken to promote sustainable development in accordance with 
that Article 

  
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. 2016 bylo celkem včetně 13 projektů Technické pomoci schváleno Monitorovacím 
výborem 73 projektů. Žádné projekty dosud nebyly ukončeny.  
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 60 schválených projektů mimo Technickou pomoc není v rozporu se zásadou 
udržitelného rozvoje. Z 60 projektů má 28 projektů velmi pozitivní, 14 pozitivní a 18 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. Reporting on support used for climate change objectives (Article 50(4) of 
Regulation (EU) No 1303/2013) 
 
Calculated amount of support to be used for climate change objectives based on the 
cumulative financial data by category of intervention in Table 7 
 

Priority axis Amount of support to be 
used for climate change 
objectives (EUR) 

Proportion of total allocation 
to the operational 
programme (%) 

2 3 078 710,58 7,75% 

Total 3 078 710,58 2,98% 

 
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 25%. 

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 do kategorie zásahů 090 ve stavu ke konci 2016 řazeny 
dva projekty, pět dalších je řazeno do kategorie 085. 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 k dispozici ještě dostatečný objem finančních prostředků, tzn., že zde zatím 
není nutno přijímat žádná opatření. 

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 Role of partners in the implementation of the cooperation programme (Article 
50(4) of Regulation (EU) No 1303/2013 and Article 14(4), subparagraph 1, (c) of 
Regulation (EU) No 1299/2013) 
 
Assessment of the implementation of actions to take into account the role of partners 
referred to in Article 5 of Regulation (EU) No 1303/2013, including involvement of the 
partners in the implementation, monitoring and evaluation of the cooperation programme 
 
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 MV zapojeni.  
Všechny zvolené specifické cíle jsou z obsahového pohledu v Monitorovacím výboru zastoupeny 
odborně příslušnými ministerstvy (členové s hlasovacím právem) na české a bavorské straně. 
Usnášeníschopnost nebyla nikdy ohrožena, neboť členové s hlasovacím právem byli na 
zasedáních přítomni téměř vždy v plném počtu a na základě jejich zodpovědnosti vůči Programu 
se aktivně podíleli na obsahových diskusích a hlasování na zasedání Monitorovacího výboru. 
Kromě členů s hlasovacím právem zastupují poradní členové např. oblast životního prostředí, 
problematiku rovnosti a nediskriminace, NNO nebo zájmová sdružení z oblasti hospodářství. 
Poradní členové jsou rovněž plně zapojeni do procesu: Ke každému zasedání obdrží veškeré 
informace a podklady a jsou zváni na jednotlivá zasedání. V případě otázek mohou být tito 
partneři ze sociální oblasti a z oblasti hospodářství kontaktováni také dopředu. Pokud další 
pracovní povinnosti dovolily účast na dosavadních zasedáních, podíleli se tito partneři aktivně 
na diskusích a dodali do procesu jejich odborné znalosti. Zapojení regionální úrovně probíhá 
také prostřednictvím hlasování, resp. účastí euroregionů na zasedáních Monitorovacího výboru 
jako členů s hlasovacím právem. 
V rámci hodnocení projektů dochází k dalšímu zapojení relevantních odborných hodnotitelů. 
Proces hodnocení projektů předepisuje pro přidělování bodů za obsahovou kvalitu projektu 
proces zapojení národních odborníků, kteří mohou v závislosti na zaměření projektu tento záměr 
z odborného hlediska vyhodnotit a tím přispívají k optimální implementaci programu. 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 roce 2016 se uskutečnila dvě pracovní 
jednání (v únoru a listopadu) se všemi zprostředkujícími subjekty Programu, na kterých byly 
mimo jiné diskutovány i aktuální témata z oblasti řízení a implementace Programu. Tím je 
zajištěn vývoj opatření a pravidel, odsouhlasených pro celou programovou oblast, a tím jsou 
tyto partnerské subjekty ve velké míře zapojeny do realizace Programu.  
V rámci každoročních výročních akcí byla veřejnost a další relevantní partneři z hospodářství, 
sociálních věcí a životního prostředí v roce 2015 a 2016 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 slouží veřejnosti a všem zainteresovaným partnerům i dvoujazyčná (v češtině a 
němčině) internetová stránka Programu jako informační platforma, nabízející možnost navázání 
kontaktů s orgány Programu a k získání relevantních informací o průběhu provádění Programu 
a aktuálních rozhodnutích Monitorovacího výboru a subjektů programu. 
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10. OBLIGATORY INFORMATION AND ASSESSMENT ACCORDING TO 
ARTICLE 14(4), SUBPARAGRAPH 1 (A) AND (B), OF REGULATION (EU) NO 
1299/2013 
 
10.1 Progress in implementation of the evaluation plan and the follow-up given to 
the findings of evaluations 
Plán hodnocení má sloužit jako strategický dokument, který stanoví (obsahový a časový) rámec 
pro provedení dopadové evaluace Programu. Potenciálně tak přispěje ke zlepšení účinnosti a 
efektivity Programu ještě během jeho provádění. 
 
Plán hodnocení Programu byl Řídícím orgánem opětovně představen dne 9. 12. 2015 na 
druhém zasedání Monitorovacího výboru a následně Monitorovacím výborem jednohlasně 
schválen. Pro Program příslušná zástupkyně Evropské komise předala předtím tento dokument 
kompetentnímu oddělení Evropské komise a předala orgánům Programu na zasedání dvě 
stránky s komentáři / připomínkami. Plán hodnocení z pohledu Evropské komise v zásadě 
odpovídá požadavkům Nařízení, z tohoto důvodu byl tento Plán Monitorovacím výborem 
schválen. Dokument s připomínkami, který byl následně předán v elektronické formě i orgánům 
Programu, může představovat při provádění Plánu hodnocení důležité impulsy. Dne 22. 1. 2016 
byl Plán hodnocení ve verzi, schválené Monitorovacím výborem, prostřednictvím portálu SFC 
2014 předložen Evropské komisi. Kromě toho byl publikován na internetových stránkách 
programu www.by-cz.eu, kde je k dispozici k nahlédnutí. 
  
V souladu s orientací na výsledky stanovuje Plán hodnocení rámcové podmínky evaluací během 
programového období 2014-2020. Obsahuje rovněž časový harmonogram dopadových evaluací 
Programu. Podle čl. 56 (3) Nařízení (EU 1303/2013 se nejméně jednou během programového 
období hodnotí, jak podpora z fondů ESI přispěla, případně přispívá k dosahování cílů 
jednotlivých priorit. 
V souladu s Plánem hodnocení se pro rok 2016 nepředpokládalo provedení hodnocení během 
programového období. První dopadová evaluace, případně hodnocení účinnosti se předpokládá 
pro prioritní osy 1, 2 a 3 pro rok 2018, následovat by mělo druhé kolo hodnocení v roce 2021. 
Pro čtvrtou prioritní osu je plánováno provedení dopadové evaluace v roce 2019. Orgány 
Programu a Monitorovací výbor samozřejmě zajišťují plnění své povinnosti hodnocení pokroku 
při provádění Programu průběžně. Pro čtvrté zasedání Monitorovacího výboru, abychom uvedli 
alespoň jeden příklad, zaslal Společný sekretariát předem přehled aktuálního, indikativního 
stavu plnění hodnot ukazatelů, aby tak bylo zajištěno, že Monitorovací výbor se bude moci 
zhostit svých úkolů v oblasti řízení Programu s ohledem na dosažení cílů co nejlépe. Takovéto 
informace, poskytované před vlastním zasedáním, jsou plánovány i do budoucna.  
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10.2 The results of the information and publicity measures of the Funds carried out 
under the communication strategy 
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 27. – 28. 9. 2016 se uskutečnila každoroční Výroční informační akce Programu. 
Nejprve se v prostorách Spolkového domu na Modravě konala konference pro odbornou 
veřejnost, které se zúčastnili zástupci českých a bavorských ministerstev, českých krajů, 
euroregionů a zástupci měst a obcí z obou stran hranice. Po přivítání informoval vedoucí 
Řídícího orgánu a zástupce Národního orgánu o aktuálním stavu a o očekávaném vývoji 
společného přeshraničního programu. Poté byly odborné veřejnosti představeny projekty, které 
byly v rámci Programu podpořeny: projekt Zlatá stezka - síť turistických stezek na Zelené střeše 
Evropy, projekt PhotoStruk - analýza historických fotografií pro virtuální rekonstrukci 
kulturních objektů v česko-bavorském pohraničí" a projekt "Putování bez hranic srdcem 
Evropy". 
Následující den mohla veřejnost poznat projekty bezprostředně v terénu a to v rámci dvou 
tematických vycházek "Podél Vydry" a "Pancířským hřbetem", které byly pro veřejnost 
připraveny a vedly z obce Modrava a změsta Železná Ruda. Této výroční informační akce se 
zúčastnilo více než 100 osob. 
O výroční informační a současně zahajovací akci, která se konala v roce 2015 v prostorách 
regionální vlády Horní Falce a které se zúčastnilo nejméně 200 účastníků, bylo informováno již 
v uplynulém roce na internetových stránkách Programu v rámci informace k Výroční zprávě o 
provádění Programu 2015, určené veřejnosti.  

 
Další akce: 
V roce 2016 se v České republice, tak i v Bavorsku uskutečnily různé akce k programu EÚS 
(celkem 38 akcí): mezi nimi byly semináře pro potenciální žadatele, semináře k cíli EÚS Česká 
republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020. Těchto akcí se zúčastnilo více než 1 200 osob. 
Na dalších zhruba 50 akcí, organizovaných třetími stranami, byl česko-bavorský program 
jedním z témat, například ve formě referátů o programu EÚS nebo o dispozičních fondech.  
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. 2017) a 
zveřejňován na internetových stránkách Programu www.by-cz.eu. 

 
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 akce. 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.  
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Internetové stránky Programu se těší velké oblibě. V roce 2015 bylo zaznamenáno zhruba 50 
000 návštěv a v roce 2016 více než 100 000 návštěv. Řada dalších, externích internetových 
stránek, dále zvyšuje dosah Programu prostřednictvím odkazů na česko-bavorský program.  

 
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, tak i v tištěné formě.  
 
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 2016 bylo celkem distribuováno více než 1 000 publikací, v roce 2015 při začátku 
provádění Programu jich bylo rozdáno více než 3 000 kusů v tištěné formě.  
 
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, česko-německý slovník, pexeso pro děti s českými a německými páry 
slov pro hravé osvojení si jazyka sousedů. 
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11. ADDITIONAL INFORMATION WHICH MAY BE ADDED DEPENDING ON 
THE CONTENT AND OBJECTIVES OF THE COOPERATION PROGRAMME 
(ARTICLE 14(4), SUBPARAGRAPH 2 (A), (B), (C) AND (F), OF REGULATION (EU) NO 
1299/2013) 
 
11.1 Progress in implementation of the integrated approach to territorial 
development, including sustainable urban development, and community-led local 
development under the cooperation programme 
Není relevantní 
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11.2 Progress in implementation of actions to reinforce the capacity of authorities 
and beneficiaries to administer and to use the ERDF 
Provádění přeshraničních dotačních programů, kterých se účastní nositelé projektů z různých 
členských zemí, je obecně spojena s vyššími nároky na administraci, nežli tomu je v případě 
čistě národně financovaných programů. 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.  
 
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 Contribution to macro-regional and sea basin strategies (where appropriate) 
 
As stipulated by the Regulation (EU) No 1299/2013, recital 19, article 8(3)(d) on the 
"Content, adoption and amendment of cooperation programmes" and article 14(4) 2nd 
subparagraph (c) "Implementation reports", this programme contributes to MRS(s) and/or 
SBS: 
 
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.  

 
  EU Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR) 
  EU Strategy for the Danube Region (EUSDR) 
  EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR) 
  EU Strategy for the Alpine Region (EUSALP) 
  Atlantic Sea Basin Strategy (ATLSBS) 
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EUSDR 
 
The pillar(s) and priority area(s) that the programme is relevant to: 
 

  Pillar Priority area 

 1 -  Connecting the Danube region 1.1 - Mobility - waterways 

 1 -  Connecting the Danube region 1.2 - Mobility - rail, road & air 

 1 -  Connecting the Danube region 1.3 - Energy 

 1 -  Connecting the Danube region 1.4 - Culture and tourism 

 2 -  Protecting the environment in the 
Danube region 

2.1 - Water quality 

 2 -  Protecting the environment in the 
Danube region 

2.2 - Environmental risks 

 2 -  Protecting the environment in the 
Danube region 

2.3 - Biodiversity, landscapes, air and 
soil quality 

 3 -  Building prosperity in the 
Danube region 

3.1 - Knowledge society 

 3 -  Building prosperity in the 
Danube region 

3.2 - Competitiveness 

 3 -  Building prosperity in the 
Danube region 

3.3 - People & skills 

 4 -  Strengthening the Danube region 4.1 - Institutional capacity & 
cooperation 

 4 -  Strengthening the Danube region 4.2 - Security 
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Actions or mechanisms used to better link the programme with the EUSDR 
 
A. Are macro-regional coordinators (mainly National Coordinators, Priority Area 
Coordinators or Steering Group members) participating in the Monitoring 
Committee of the programme? 
 
Yes      No   
 
Name and function 
 
Dr. Peter Eggensberger, head of unit ("Referatsleiter"), Bavarian State ministry of the 
Envorinment 

 
B. In selection criteria, have extra points been attributed to specific measures 
supporting the EUSDR? 
 
Yes     No   
 
C. Has the programme invested EU funds in the EUSDR? 
 
Yes     No   
 
Does your programme plan to invest in the EUSDR in the future? Please elaborate (1 
specific sentence) 
 
Ne, projekty jsou Monitorovacím výborem vybírány podle jejich kvality - pro všechny projekty 
platí stejná pravidla. Projekty mohou následně nebo nemusejí přispívat k EUSDR. 

 
D. Obtained results in relation to the EUSDR (n.a. for 2016) 
 

 

 
E. Does the programme contribute to the targets as validated by the national 
coordinators and priority area coordinators in 2016 (uploaded on the EUSDR 
website)? (Please specify the target(s)) 
 
Seznam cílů byl po implementaci naší elektronické žádosti o poskytnutí dotace (eMS) validován. 
V žádosti je zjišťován příspěvek k Dunajské strategii, ne však příspěvek k jejím cílům. Žadatelé 
se častěji zmiňují o relevantních pilířích a polích. 
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11.4 Progress in the implementation of actions in the field of social innovation 
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 7 
projektů, 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. SMART, SUSTAINABLE AND INCLUSIVE GROWTH 
 
Information and assessment of the programme contribution to achieving the Union 
strategy for smart, sustainable and inclusive growth. 

V souladu s prováděcím nařízením 2015/207 je relevantní teprve v roce 2019. 
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14. ISSUES AFFECTING THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND 
MEASURES TAKEN — PERFORMANCE FRAMEWORK (ARTICLE 50(2) OF 
REGULATION (EU) NO 1303/2013) 
 
Where the assessment of progress made with regard to the milestones and targets set out 
in the performance framework demonstrates that certain milestones and targets have not 
been achieved, Member States should outline the underlying reasons for failure to 
achieve these milestones in the report of 2019 (for milestones) and in the final 
implementation report (for targets). 
V souladu s prováděcím nařízením 2015/207 je relevantní teprve v roce 2019. 
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Dokumenty 

Název dokumentu Typ dokumentu Datum 
dokumentu Místní ref. č. Ref. č. Komise Soubory Datum odeslání Odeslal(a) 
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