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1 EVROPSKÉ REGIONY (EUROREGIONY) 

1|1 Úvod 

"Evropské regiony" (euroregiony) představují dobrovolná přeshraniční sdružení na komunální úrovni a na úrovni 

občanské společnosti za účelem socioekonomického posílení společné příhraniční oblasti. Euroregiony v česko-

bavorském příhraničí se skládají z německých a českých pracovních společenství/spolků. Dle národní legislativy 

se u bavorské části euroregionu jedná o zapsaný spolek, u české části o zaregistrované sdružení obcí, resp. 

zájmové sdružení právnických osob. Pracovní společenství společně vytváří příslušný euroregion. U EUREGIA 

EGRENSIS jsou aktivity k podpoře přeshraničního rozvoje koordinovány Společným prezídiem. U EUREGIA 

Bavorský les – Šumava – Dolní Inn připadá tato funkce Řídícímu výboru euroregionu (rozšířené předsednictvo) 

resp. Radě euroregionu (předsednictvo a hlavní zástupci příslušných oblastí). Do euroregionálního sdružení 

EUREGIA Bavorský les – Šumava – Dolní Inn je vedle Euroregionu Šumava – jihozápadní Čechy (česká část) také 

jako kooperační partner přímo integrován Regionální management Oberösterreich/Mühlviertel.  

Jako kontaktní místo, síť a platforma regionu podporují euroregiony přeshraniční projekty, provádějí poradenskou 

činnost pro potenciální žadatele, vyměňují informace, přispívají k pozitivnímu vývoji regionálního rozvoje, spravují 

Dispoziční fond pro malé projekty a podporují jako multiplikátoři a členové s hlasovacím právem Monitorovacího 

výboru Programu Cíl EÚS Řídící orgán (ŘO), Národní orgán (NO) a Zprostředkující subjekty (ZS) při propagování 

programů EÚS. 

1|2 Euroregiony v česko-bavorském příhraničí 

V česko-bavorském příhraničí byly zřízeny dva euroregiony: 

 EUREGIO EGRENSIS Arbeitsgemeinschaft Bayern e. V. / Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis 

(viz Obr. 1), 

 EUREGIO Bayerischer Wald – Böhmerwald – Unterer Inn e. V. / Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy  

(viz Obr. 2). 
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Obrázek 1 |  EUREGIO EGRENSIS Arbeitsgemeinschaft Bayern e. V. / Regionální sdružení obcí a měst Euregio 

Egrensis 

 

Obrázek 2 |  EUREGIO Bayerischer Wald – Böhmerwald – Unterer Inn e. V. / Euroregion Šumava – jihozápadní 

Čechy 
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1|2|1 EUREGIO EGRENSIS Arbeitsgemeinschaft Bayern e. V. / Regionální sdružení obcí a měst Euregio 

Egrensis 

V roce 1993 byla podepsáním společného prohlášení založena přeshraniční organizace EUREGIO EGRENSIS. 

Před tím předcházelo založení EUREGIA EGRENSIS pracovního sdružení Čechy (1991), pracovního sdružení 

Bavorsko zaps. spolek (1992) a pracovního sdružení Vogtlandsko/Západní Krušnohoří (1992) (od 2007: 

pracovní sdružení Sasko/Durynsko zaps. spolek). Každé z těchto tří pracovních sdružení má vlastní Prezídium. 

Jako nejvyšší koordinační orgán působí od roku 1993 přeshraniční Společné prezídium.  

Do oblasti bavorského euroregionu spadají zemské okresy Bayreuth, Kronach, Kulmbach, Hof, Wunsiedel, 

Tirschenreuth, Neustadt a. d. W., Schwandorf, Amberg-Sulzbach a statutární města Bayreuth, Hof, Weiden 

a Amberg.  

Na české straně spadají do oblasti euroregionu bývalé okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary, tj. dnešní Karlovarský 

kraj a okres Tachov v Plzeňském kraji. 

Tím spadá celá oblast EUREGIA EGRENSIS také do dotačního území programu Cíl EÚS. 

EUREGIO EGRENSIS má podle svých stanov podporovat "porozumění mezi národy, toleranci a smír", jakož 

i přispět k "rozsáhlé přeshraniční partnerské spolupráci" (§ 2, 1) mezi Svobodnými státy Bavorsko, Sasko 

a Durynsko a Českou republikou. EUREGIO EGRENSIS koordinuje a podporuje v duchu dobrého sousedství 

a přátelství přeshraniční spolupráci a rozvoj. 

Z právního hlediska je EUREGIO EGRENSIS pracovní sdružení Bavorsko zapsaným spolkem dle národního práva, 

jehož členy jsou již uvedené územní korporace a spolky, svazy, instituce a jednotlivé osoby.  

Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis je sdružení obcí, jehož členy se mohou stát pouze obce.  

Aktuální pracovní činnosti jsou diskutovány a odsouhlaseny v Prezídiích a na Valných hromadách pracovních 

sdružení v České republice a v Bavorsku a představeny ve výročních zprávách. Operativní řízení provádí 

zaměstnankyně a zaměstnanci kanceláří euroregionů. Tyto a další informace jsou k dispozici na internetových 

stránkách www.euregio-egrensis.de resp. www.euregio-egrensis.cz. 

Pro realizaci projektu Dispoziční fond je dále ustaven společný Regionální řídící výbor (RŘV), který se skládá ze 

zástupců bavorského a českého EUREGIA EGRENSIS, českých krajů – Karlovarského a Plzeňského, ze zástupců 

kanceláří euroregionů a z pozorovatelů MMR ČR a CRR ČR. RŘV rozhoduje o projektových žádostech (malé 

projekty) a o všech dalších otázkách v souvislosti s realizací Dispozičního fondu. Regionální řídící výbor má 

k dispozici vlastní jednací řád. 

1|2|2 EUREGIO Bayerischer Wald – Böhmerwald – Unterer Inn e. V. / Euroregion Šumava – jihozápadní 

Čechy 

EUREGIO Bavorský les – Šumava – Dolní Inn bylo založeno dne 25.01.1993 v Chamu. Dne 20.09.1993 bylo 

založeno trilaterální komunální sdružení se třemi sekcemi – sdružení/organizace zaregistrované dle příslušného 

národního práva. Sekce euroregionu Mühlviertel resp. Regionální management Horní Rakousko/Mühlviertel byl 

konstituován dne 26.05.1994 v Arnreitu. Přeshraničně spolupracuje euroregion prostřednictvím kanceláří 

euroregionu se sídlem v Klatovech (kancelář v Běšinech a Stachách (CZ)), v městě Freistadt (Horní Rakousko) 

a v městě Freyung (BY). Nejvyššími národními usnášejícími orgány jsou členské valné hromady a předsednictva, 

přičemž předsednictvo je součástí tzv. Rady euroregionu. Rada euroregionu zasedá zpravidla ročně 

a odsouhlasuje při tom centrální přeshraniční rozvojová a pracovní témata. 

Území euroregionu zahrnuje v Bavorsku okresy Cham, Freyung-Grafenau, Regen, Passau, Deggendorf, 

Straubing-Bogen, Rottal-Inn a statutární města Passau a Straubing. V Rakousku spadají do oblasti euroregionu 

okresy Rohrbach, Urfahr, Freistadt a Perg a v České republice bývalé okresy Český Krumlov, Prachatice, 

Strakonice, Klatovy, Domažlice. Všechny jmenované regiony se nacházejí v dotačním území programu Cíl 

EÚS/INTERREG V Česká republika – Svobodný stát Bavorsko resp. Česká republika/Rakousko a Svobodný stát 

Bavorsko/Rakousko. 

Celé trilaterální euroregionální sdružení v této době slučuje cca 350 převážně komunálních územních korporací 

(zemské okresy, obce, statutární města a účelové svazy). Vedle komunálních územních korporací mohou 

v Bavorsku získat členství navíc právnické osoby veřejného a soukromého práva z oblastí veřejného, 

hospodářského, sociálního, kulturního a církevního života. 

http://www.euregio-egrensis.de/
http://www.euregio-egrensis.cz/
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Účelové sdružení je výlučně obecně prospěšné povahy a usiluje o podporu přeshraniční spolupráce. Sdružení je 

činné ve smyslu porozumění obyvatel a povědomí o společných zájmech příhraničí. Jeho práce musí přispět 

k oživení vztahů mezi lidmi a zlepšit předpoklady pro co možná nejrozsáhlejší a udržitelný rozvoj regionu. K tomu 

iniciuje, koordinuje a podporuje spolupráci ve všech oblastech přeshraniční působnosti oboustranných zájmů. 

Sdružení má dle účelu definovaném ve stanovách za úkol napomáhat pozitivně při plnění evropského kohezního 

cíle územní spolupráce a vykonávat činnosti, které mu byly za tímto účelem delegovány resp. které spadají do 

jeho oblasti působnosti. 

Sdružení je k dispozici všem obyvatelům, jakož i regionálním zastoupení zájmů jako kontaktní místo pro všechny 

otázky přeshraničního a evropského charakteru. Také má za úkol doprovázet v národním, evropském 

a mezinárodním kontextu zastoupení zájmů regionu ve společenské a politické oblasti. 

Oblasti činnosti spolku jsou ročně schvalovány valnou hromadou a jsou za každý uplynulý rok popsány ve výroční 

zprávě. Tyto a další informace k obsahovým náplním jsou k dispozici na webu euroregionu www.euregio.bayern 

nebo na www.euregio.cz. 

Regionální řídící výbor (RŘV) ustavený pro realizaci projektu Dispoziční fond se skládá ze zástupců bavorského 

a českého euroregionu, jakož i ze zástupců českých krajů – Jihočeského a Plzeňského, ze zástupců zemských 

okresů Regen, Cham a Passau, z pozorovatelů z MMR ČR a CRR ČR, Vlády Dolního Bavorska a Vlády Horní Falce. 

RŘV rozhoduje o projektových žádostech (malé projekty) a o všech dalších otázkách v souvislosti s realizací 

Dispozičního fondu. Regionální řídící výbor jedná podle vlastního jednacího řádu. 

http://www.euregio.bayern/
http://www.euregio.cz/
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2 PODPORA EUROREGIONŮ 

2|1 Oblast podpory 

V rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020 

obdrží euroregiony prostředky EFRR na: 

 podporu personálních a věcných nákladů pro administraci Dispozičního fondu, 

 Dispoziční fondy. 

Personální a věcné náklady EUREGIA EGRENSIS Arbeitsgemeinschaft Bayern e. V. a EUREGIA Bayerischer Wald 

– Böhmerwald – Unterer Inn byly naplánovány a schváleny pro období od 01.07.2015 do 30.06.2018. 

Administrativní náklady na administraci Dispozičního fondu (personální a věcné náklady) pro období od 

01.07.2018 do 31.12.2022 byly pro EUREGIO EGRENSIS Arbeitsgemeinschaft Bayern e. V. naplánovány 

a schváleny v rámci projektu č. 248 "Administrace projektu č. 14 "Sousedé v dialogu – Dispoziční fond v EUREGIU 

EGRENSIS"" a pro EUREGIO Bayerischer Wald – Böhmerwald – Unterer Inn v rámci projektu č. 249 "Administrace 

Dispozičního fondu pro Region Bavorský les – Šumava". 

Personální a věcné náklady Regionálního sdružení obcí a měst Euregio Egrensis a Euroregionu Šumava – 

jihozápadní Čechy byly naplánovány a schváleny v rámci projektů Dispozičních fondů pro období od 01.01.2016 

do 31.12.2022. 

Dispoziční fondy byly naplánovány a schváleny pro období od 01.01.2016 do 31.12.2022. 

2|2 Strukturální zařazení euroregionů v rámci programu 

V rámci Pověřovací smlouvy byly bavorské části EUREGIA EGRENSIS (viz Příloha 1) a EUREGIA Bavorský les – 

Šumava – Dolní Inn (viz Příloha 2) pověřeny spravovat na svém území Dispoziční fond.  

Monitorovacímu výboru byl před jeho 2. zasedáním předložen návrh usnesení pro realizaci Dispozičního fondu 

euroregionů. Zásadní usnesení "Dispoziční fondy" bylo Monitorovacím výborem schváleno dne 09.12.2015 

(viz Příloha 3). 

Operativní realizaci oblastí podpory euroregionů lze rozdělit na tři úrovně (viz Obr. 3): 
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Obrázek 3 |  Úrovně operativní realizace 
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2|3 Popis Dispozičního fondu a podpora malých projektů 

Primárním cílem Dispozičního fondu je příprava, realizace a finanční podpora malých projektů v programovém 

období. Euroregiony realizují Dispoziční fondy obdobně jako jsou realizovány projekty programu a předávají 

finanční podporu konečným příjemcům malých projektů. Podporovat lze však v rámci Dispozičních fondů pouze 

projekty s celkovými náklady max. do 25.000 eur1 před odečtením příjmů (malé projekty) a s dotační sazbou ve 

výši max. 85 % celkových způsobilých výdajů v České republice a v Bavorsku. 

Monitorovací výbor schválil dva předložené Dispoziční fondy do 31.12.2022 pro příslušné euroregiony: 

 Dispoziční fond EUREGIA Bavorský les – Šumava – Dolní Inn: 

2 mil. eur pro bavorskou část (bez administrace) a 3.095.116,00 eur pro českou část  

(včetně administrace)2 

 Dispoziční fond EUREGIA EGRENSIS: 

2 mil. eur pro bavorskou část (bez administrace) a 1.822.402,00 eur pro českou část  

(včetně administrace)3 

Rámcové projekty pro Dispoziční fond jsou naplánovány a realizovány jako velký projekt dle všeobecných 

předpisů Programu Cíl EÚS. Přičemž jedna z dílčích organizací euroregionu převezme funkci vedoucího partnera. 

Euroregiony vypracovaly se zohledněním požadavků Řídícího orgánu, resp. Národního orgánu dokumenty 

k realizaci Dispozičního fondu. Pro zajištění právně konformních standardů pro realizaci fondů, resp. jejich 

porovnatelnost, byly připraveny mj. následující dokumenty: 

 Žádost o podporu malého projektu v Dispozičním fondu (Příloha 4), 

 Pokyny pro bavorské žadatele (Příloha 6 a 7) 

 Příručka pro české správce Dispozičního fondu (Příloha 10) 

 Směrnice pro české žadatele (Příloha 11) 

U malých projektů jsou za způsobilé považovány aktivity v rámci prioritni osy 4 Programu přeshraniční spolupráce 

Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020.  

Možnými příjemci dotace jsou mimo jiné komunální územní korporace, sdružení, spolky a školy. Vyloučena je 

podpora jednotlivých podniků, jakož i jednotlivých osob. 

2|3|1 Postup pro realizaci Dispozičního fondu 

Minimálně jeden partner z Bavorska a z České republiky plánují realizovat společný projekt v příhraničí a splňují 

minimálně tři ze čtyř kritérií spolupráce (čl. 12 nař. (EU) č. 1299/2013): 

 Společná příprava, 

 Společná realizace, 

 Společné financování, 

 Společný personál. 

  

                                          
1
 Celkové náklady, které jsou uvedeny v projektové žádosti. 

2
 V eMS je k dispozici pro LP1 a pro PP2 pouze 3.095.115,99 eur a 1.999.999,99 eur. K odchylce o 1 cent viz záznam 

"Rundungsproblem RV korrekte Zahlen (Problém se zaokrouhlováním – RS – správná čísla)" ze dne 08.11.2016 v sekci Přílohy 

INTERTNÍ. Členové Monitorovacího výboru byli o tomto informováni na 4. zasedání (viz Protokol ze 4. zasedání). 
3
 V eMS je k dispozici pro PP2 pouze 1.822.401,99 eur. K odchylce o 1 cent viz záznam "Rundungsproblem RV korrekte Zahlen 

(Problém se zaokrouhlováním – RS – správná čísla)" ze dne 16.12.2018 v sekci Přílohy INTERTNÍ. Členové Monitorovacího výboru 

byli o tomto informováni na 4. zasedání (viz Protokol ze 4. zasedání). 
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Definice kritérií Společná příprava, Společná realizace a Společný personál4 odpovídají kritériím pro velké 

projekty v Programu Cíl EÚS. Definice Společného financování je pro Dispoziční fondy stanovena odlišně (viz 

Příloha 5). S projektovou žádostí musí nositelé projektů u společného financování předložit písemnou a všemi 

relevantními stranami podepsanou dohodu (formát dohody není předepsán), ve které se závazně stanovuje, 

v jaké finanční výši se partner/partneři podílejí na projektu (dohoda nenahrazuje kontrolu příchozích plateb 

nositele projektu). 

V zásadě musí být obsahy projektu právně konformní s prioritní osou 4 a musí odpovídat všeobecným 

ustanovením Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS  

2014–2020. Projektoví partneři předloží buď oba podepsanou projektovou žádost pro danou projektovou část 

(včetně podrobného rozpočtu a finančního plánu) u příslušného euroregionu nebo v případě jednostranně 

realizovaného projektu předloží projektovou žádost partner pouze na jedné straně. 

Realizace Dispozičního fondu probíhá na základě této směrnice, příslušných nařízení EU, Společných pravidel 

pro způsobilost výdajů a Zásadních usneseních, která byla schválena Monitorovacím výborem. Popis funkcí 

a postupů zavedených pro Řídící orgán a Certifikační orgán (PFP) pro program Cíl EÚS není pro administraci 

Dispozičního fondu závazná. Euroregion by se však měl při svých rozhodnutích orientovat podle PFP. To samé 

platí i pro Příručku programu Investice do růstu a zaměstnanosti (IWB) Svobodného státu Bavorsko (dostupná 

na internetových stránkách Programu Cíl EÚS v sekci Intranet). 

2|3|2 Zvláštní ustanovení ke způsobilosti v rámci dispozičního fondu 

Přípravné výdaje mohou být v rámci dispozičního fondu uznatelné pouze na překladatelské služby při přípravě 

dvoujazyčného formuláře žádosti ve výši max. 5 % celkových způsobilých výdajů. 

Příjmy jsou v rámci dispozičního fondu uplatňovány jako vlastní prostředky. V případě, že příjmy však překračují 

vlastní podíl5 projektového partnera, musí být tato odpovídající částka, která překračuje vlastní podíl, odečtena 

od dotace. 

2|4 Postup k realizaci personálních a věcných nákladů 

Vedle Dispozičního fondu předkládají bavorské euroregiony vždy také žádost na podporu vzniklých personálních 

a věcných nákladů. U těchto projektů se při předložení žádosti postupuje stejně jako u velkých projektů (dle 

Popisu funkcí a postupů zavedených pro Řídící orgán a Certifikační orgán) programu Cíl EÚS. 

Max. podíl EFRR činí 85 % celkových způsobilých výdajů. Po prověření žádosti příslušným místem 

zpracovávajícím žádost je projekt předložen na Monitorovací výbor.6 

Na české straně nejsou prostředky projektu na podporu personálních a věcných nákladů euroregionu využívány 

pro administraci Dispozičního fondu. Náklady na správu/administraci Dispozičního fondu jsou na české straně 

součástí projektu Dispoziční fond. 

  

                                          
4
 Pro "Společný personál" u malých projektů navíc platí, že toto kritérium může být u spolků jakožto projektových partnerů splněno 

zapojením členů spolku, u kterých je možné prokázat vztah k projektovému partnerovi. Důkaz ve formě vyplacené mzdy nebo jiná 

finanční platba není pro tyto účely rozhodující. 
5
 Vlastním podílem se rozumí část celkových způsobilých výdajů, která není financována z EFRR nebo prostřednictvím třetích osob. 

V Bavorsku nejsou účelově vázané dary u malých projektů považovány za příspěvky třetích osob a mohou být proto započítány do 

minimálního vlastního podílu 10 %. 
6
 Na 2. zasedání Monitorovacího výboru bylo rozhodnuto, že projekty k podpoře personálních a věcných nákladů euroregionů mají být 

hodnoceny. 
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Tabulka 1 | Realizace / Administrace jako část projektu "Dispoziční fond" v České republice 

Příhraničí / 

region 

Administrátor Prostředky EFRR 

(v eurech) 

Z toho na projekty 

 (v eurech) 

Z toho na 

administraci  

(v eurech) 

  4.917.518,00 4.179.890,30 737.627,70 

Šumava Euroregion Šumava – 

jihozápadní Čechy 

3.095.116,00 2.630.848,60 464.267,40 

Egrensis Regionální sdružení obcí 

a měst Euregio Egrensis 

1.822.402,00 1.549.041,70 273.360,30 

2|4|1 Personální náklady kanceláře euroregionu 

Personální náklady kanceláří euroregionů jsou způsobilé dle všeobecných pravidel pro způsobilost výdajů 

programu. Přehled podpořených pracovních míst pro každou kancelář euroregionu je v tabulce 2 a 3. 

Dále jsou podle pravidel pro způsobilost výdajů programu způsobilé kancelářské a administrativní náklady 

kanceláří euroregionů paušální sazbou ve výši 15 % způsobilých přímých personálních nákladů. 

Tabulka 2 | Podpořená pracovní místa v rámci personálních a věcných výdajů 

  

                                          
7
 Projekt č. 17: 4,14 pracovních míst na plný úvazek, ne výhradně na administraci Dispozičního fondu. Od 01.07.2018 rozdělení do 

projektu č. 249 (DF-administrace 2,4 pracovních míst na plný úvazek, doba realizace projektu do 31.12.2022) a projekt č. 253 

(síťování 2,0 pracovních míst na plný úvazek, doba realizace projektu do 31.08.2021). 
8
 Projekt č. 15: 3,75 pracovních míst na plný úvazek, od 01.07.2018 rozdělení do projektu č. 248 (DF-administrace 2,0 pracovních 

míst na plný úvazek, doba realizace projektu do 31.12.2022) a projekt č. 252 (síťování 1,6 pracovních míst na plný úvazek, doba 

realizace projektu do 31.12.2021).  

Partner Personál Kontrolní místo 

Euregio Bayerischer Wald – 

Böhmerwald – Unterer Inn e. V. 

2,4 pracovních míst na plný 

úvazek7 

Vláda Dolní Bavorsko 

EUREGIO EGRENSIS 

Arbeitsgemeinschaft Bayern e. V.  

3,75 pracovních míst na 

plný úvazek8 

Vláda Horní Franky 

Regionální sdružení obcí a měst 

Euregio Egrensis  

1,06 pracovní místa na plný 

úvazek 

Centrum pro regionální rozvoj ČR  

Euroregion Šumava – jihozápadní 

Čechy 

2 pracovní místa na plný 

úvazek 

Centrum pro regionální rozvoj ČR  
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Tabulka 3 | Podpořená pracovní místa v rámci projektu "Dispoziční fond" 

Partner Personál Kontrolní místo 

Regionální sdružení obcí a měst 

Euregio Egrensis  

1,42 pracovní místa na plný 

úvazek 

Centrum pro regionální rozvoj ČR  

Euroregion Šumava – jihozápadní 

Čechy 

3 pracovní místa na plný 

úvazek + 4 místa na dohodu o 

pracovní činnosti 

Centrum pro regionální rozvoj ČR  
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3 REALIZACE DISPOZIČNÍHO FONDU 

3|1 Předložení žádosti 

Potenciální žadatelé se obrátí na místně příslušnou kancelář obou euroregionů, kde se koná prvotní konzultace. 

Následně bude projektovými partnery vypracována dvoujazyčná žádost. Podepsaná žádost bude předložena 

písemně se všemi přílohami vždy do příslušné kanceláře euregionu. 

3|2 Kontrola žádosti 

Žádost bude prověřena pracovníkem kanceláře euroregionu na základě standardizovaného checklistu 

s ohledem na formální správnost a přijatelnost. Přepracování a následné nové předložení žádosti je možné na 

výzvu příslušné kanceláře euroregionu. V případě, že chybí dokumenty nebo přílohy, pak je možné je rovněž 

doložit. 

V případě, že kontrola dopadne pozitivně, může být žádost připravena pro projednání v Regionálním řídícím 

výboru. K tomu bude připraven a členům Regionálního řídícího výboru zaslán seznam projektů a pro každý 

projekt jeden projektový list (Příloha 8) v obou jazycích nebo žádost (případně vč. kontrolní zprávy, viz Příloha 9). 

V případě, že kontrola dopadne negativně, bude žadatel písemně informován o výsledku kontroly 

vč. odůvodnění. 

3|3 Regionální řídící výbor 

Během zasedání Regionálního řídícího výboru (RŘV) bude zajištěno simultánní/konsekutivní tlumočení. Žádosti 

budou vždy představeny příslušnou kanceláří euroregionu. RŘV rozhodne o: 

 odmítnutí žádosti (s odůvodněním), 

 pozastavení (s odůvodněním) nebo 

 schválení (s podmínkou/výhradou nebo bez podmínky/výhrady vč. odůvodnění). 

Výsledek rozhodnutí vč. příp. odůvodnění bude zaznamenán do protokolu a do seznamu s usnesením.  

Rozhodnutí RŘV bude žadateli oznámeno písemně. V případě negativního rozhodnutí nebo pozastavení obdrží 

žadatel kromě toho odůvodnění pro odmítnutí resp. pozastavení. Pokud bude žádost pozastavena, žadatel bude 

mít možnost žádost přepracovat či doplnit a znovu předložit. 

3|4 Schválení 

Pokud bude žádost schválena Regionálním řídícím výborem, bude na bavorské straně vydáno Rozhodnutí 

o poskytnutí prostředků. Na české straně bude vyhotovena Smlouva o financování projektu. Případné podmínky 

a výhrady formulované Regionálním řídícím výborem budou součástí rozhodnutí/smlouvy.  

Bavorské i české kanceláře euroregionů vedou seznam pro sledování termínů a rozpočtů podpořených projektů. 
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3|5 Kontrola a vyúčtování 

3|5|1 Závěrečná kontrola 

Po ukončení projektu předloží nositelé projektů podle národně stanovených lhůt bavorským kancelářím 

euroregionů závěrečnou zprávu a českým kancelářím euroregionů žádost o platbu pro malé projekty včetně 

povinných příloh, účetních dokladů a zprávy o projektu. 

V Bavorsku bude kancelářím euroregionu předloženo 100 % originálních účetních dokladů za malý projekt a tyto 

doklady budou kontrolovány do výše 100 %. 

Pokud budou při kontrole zjištěny nezpůsobilé výdaje nebo jiné nedostatky, pak budou celkové způsobilé výdaje 

odpovídajícím způsobem sníženy. Výsledek kontroly bude zaznamenán v kontrolní zprávě. Nositel projektu bude 

informován o výsledku kontroly, pokud dojde ke snížení. Nositel projektu má možnost se vyjádřit a popř. doložit 

doplňující podklady.  

Postup k Závěrečné kontrole na české straně je podrobně uveden v Příručce pro správce fondů. 

3|5|2 Potvrzení výdajů a Vyžádání prostředků 

Kanceláře euroregionů (LP/PP) shromažďují v rámci závěrečné kontroly zkontrolované projekty a vystavují podle 

stanovených harmonogramů zprávu za partnera a příp. zprávu za projekt podle Návodu pro práci s eMS při 

vyúčtování projektu příjemcem dotace (Příloha 61 k PFP) v Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS za všechny 

do tohoto data vyúčtované malé projekty. Příslušný kontrolor (v Bavorsku Zemské vlády, v Česku Centrum pro 

regionální rozvoj) zkontroluje zprávu za partnera podle Návodu pro administrativní kontrolu pro kontrolory 

(Příloha 53 k PFP). Po kontrole zprávy za partnera budou složky projektů zaslány zpět na příslušnou kancelář 

euroregionu společně s podepsaným „Potvrzením výdajů“. Kancelář Euroregionu LP vystaví Zprávu za projekt 

zahrnující obě Potvrzení výdajů (za národní strany) a zašle ji svému kontrolorovi (LP). Ten následně vystaví 

formulář Vyžádání prostředků a scan podepsaného Vyžádání prostředků zašle e-mailem na Společný sekretariát. 

Ten po kontrole přijatelnosti zašle podklady na ŘO. ŘO po kontrole přijatelnosti zašle podklady na Certifikační 

orgán. Certifikační orgán po kontrole přijatelnosti následně převede prostředky EFRR kanceláři euroregionu 

vedoucího partnera, který příslušnou část přepošle kanceláři partnerského euroregionu. Příslušné kanceláře 

euroregionů následně vyplatí nositelům malých projektů prostředky EFRR.  

3|5|3 Kontroly na místě 

Mimo kontroly účetních dokladů bude minimálně u 10 % malých projektů provedena kontrola na místě. Tyto 

kontroly mohou být splněny prostřednictím návštěvy akce konané v rámci podpořeného malého projektu. 

V odůvodněných případech budou v rámci kontroly na místě prověřovány také účetní systémy nositelů projektů. 

Výsledky z kontroly na místě budou zaznamenány do kontrolní zprávy. Zároveň bude v seznamu dokumentována 

a zdůvodněna výše kontrolní kvóty a výběr projektů. Pro výběr namátkové kontroly budou v Bavorsku použita 

následující kritéria: 

 výše celkových výdajů spolufinancovaných EU, 

 období realizace projektu, 

 první projekt nositele projektu spolufinancovaný EU, 

 velmi komplexní projekt, 

 problémy během realizace projektu, 

 vlastní kontrolní zkušenosti, 

 kontrolní zkušenosti jiných kontrolních míst, 

  podezření na nesrvovnalost. 

Na české straně jsou kritéria stanovena v Příručce pro české správce Dispozičního fondu. 
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3|6 Opatření proti podvodům v rámci realizace Dispozičního fondu 

K zamezení podvodům v souvislosti s dotacemi z EFRR slouží jako interní kontrolní systém u malých projektů 

především oddělení úkolů v rámci procesu zpracování žádosti a uzavření Smlouvy o financování projektu (resp. 

vydání Rozhodnutí o poskytnutí prostředků) na straně jedné a ověřováním výdajů, resp. kontrolou využití 

prostředků na straně druhé. Tento horizontální princip čtyř očí je při kontrole využití prostředků zásadně doplněn 

o vertikální princip čtyř očí, kdy se na stejném pracovním kroku podílejí dvě osoby (např. pracovník kanceláře 

euroregionu provede ověření výdajů, vedoucí kanceláře euroregionu podepíše). 

Dále je shromážděno vždy více malých projektů a jsou předloženy jako zpráva za partnera a příp. jako zpráva za 

projekt příslušnému kontrolorovi (v ČR: Centrum pro regionální rozvoj, v Bavorsku: zemská vláda) kanceláře 

euroregionu na kontrolu vzorku. Zemské vlády kontrolují na základě projektových podkladů 20 % předložených 

celkových výdajů malých projektů. Pří větších nedostatcích mohou být zkontrolovány další malé projekty, 

v odůvodněných případech až 100 %. Centrum pro regionální rozvoj kontroluje na základě analýzy rizik 5 % 

předložených malých projektů. 

Zvláštní význam má samozřejmě i vzdělávání a školení: vedoucí nebo zástupce vedoucího kanceláře se musí 

zúčastnit buď (online) školení pro předcházení korupci, nebo budou o tomto tématu (s podpisem) poučeni. 

Vedoucí a zástupce vedoucího kanceláře obou euroregionů byli v říjnu 2019 v rámci uplatňování Směrnice pro 

zamezené korupce (KorruR) na Bavorském ministerstvu hospodářství, regionálního rozovoje a energetiky 

pozváni na školení na téma "Prevence a zamezení korupce". ŘO explicitně upozorňoval na důležitost této akce. 

Tato akce byla zameřena na téma korupce, o kterém informovala a poskytla účastníkům praktická doporučení 

pro jedání, např, zacházení s dary. Tento druh školení má důležitý přínos pro udržení a zachování prevence proti 

korupci. 

Po online školení vedoucího kanceláře a školení zástupce vedoucího kanceláře musí být veden týmový rozhovor 

se všemi zaměstnanci euroregionu, při kterém budou předány důležité obsahy obou školení. Tento rozhovor 

musí být protokolován. Tyto týmové rozhovory se mají v budoucnu konat pravidelně a rovněž mají být 

protokolovány. Dále se doporučuje aktivně vyhledávat vhodná školení. 

Všechna tato opatření zajišťují vysokou míru kontroly realizace dotace. 
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4 KONTAKTNÍ OSOBY A FUNKCE 

Region Podepsání  

Rozhodnutí o poskytnutí 

prostředků / Smlouvy 

Kontrola žádosti Závěrečná kontrola  

EUREGIO Bayerischer Wald – 

Böhmerwald – Unterer Inn e. V. 

www.euregio.bayern 

Zemský rada 

Sebastian Gruber 

(1. předseda), 

Kaspar Sammer 

(jednatel) 

Daniel Schachtner 

Veronika Tůmová 

Johanna Kern 

Euroregion Šumava – jihozápadní 

Čechy 

www.euregio.cz 

Libor Picka 

(předseda) 

Iva Loziášová 

Jindřich Štěpánek 

Marie Fedorova 

 

Pavla Nývltová 

Jitka Kubeláková 

Miloš Picek 

EUREGIO EGRENSIS 

Arbeitsgemeinschaft Bayern e. V. 

www.euregio-egrensis.de 

Zemský rada 

Peter Berek 

(prezident) 

Alexander Dietz Susanne Bergmann 

Regionální sdružení obcí a měst 

Euregio Egrensis 

www.euregio-egrensis.cz 

Lubomír Kovář  

(jednatel, na základě plné 

moci) 

Olga Křižová Roman Stratil 

    

Euroegion Osoby Telefon E-mail 

EUREGIO Bayerischer 

Wald – Böhmerwald – 

Unterer Inn e. V. 

Kaspar Sammer 

(jednatel) 

+49 (0) 171 4430424 k.sammer@euregio-bayern.de 

EUREGIO Bayerischer 

Wald – Böhmerwald – 

Unterer Inn e.V. 

Daniel Schachtner 

(vedení projektu) 

+49 (0) 1702263573 d.schachtner@euregio-bayern.de 

EUREGIO Bayerischer 

Wald – Böhmerwald – 

Unterer Inn e.V. 

Veronika Tůmová +49 (0) 8551 3219710 v.tumova@euregio-bayern.de 

EUREGIO Bayerischer 

Wald – Böhmerwald – 

Unterer Inn e.V. 

Johanna Kern +49 (0) 16098511290 j.kern@euregio-bayern.de 

Euroregion Šumava – 

jihozápadní Čechy 

Libor Picka 

(předseda) 

 

+420 376 399 472 info@euregio.cz  

Euroregion Šumava – 

jihozápadní Čechy 

Miloš Picek +420 388 428 242 milos.picek@euregio.cz 

Euroregion Šumava – 

jihozápadní Čechy 

Jitka Kubeláková +420 380 120 264 jitka.kubelakova@euregio.cz 

Euroregion Šumava – 

jihozápadní Čechy 

Pavla Nývltová +420 380 120 262 pavla.nyvltova@euregio.cz 

Euroregion Šumava – 

jihozápadní Čechy 

Jindřich Štěpánek +420 380 120 611 jindrich.stepanek@euregio.cz 

http://www.euregio-bayern.de/
http://www.euregio.cz/
file://///stmi.bayern.de/rofr-dfs-01/Workgroup/ROFr/Arbeitsgruppen/GTS%20-%20INTERREG%20III%20A%20Bayern-Tschechien/2014-2020/PG/Euregio%20&%20KPF/Leitlinien/www.euregio-egrensis.de
http://www.euregio-egrensis.cz/
mailto:d.schachtner@euregio-bayern.de
mailto:info@euregio.cz
mailto:milos.picek@euregio.cz
mailto:jitka.kubelakova@euregio.cz
mailto:pavla.nyvltova@euregio.cz
mailto:sjindrich.stepanek@euregio.cz
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Euroregion Šumava – 

jihozápadní Čechy 

Iva Loziášová +420 380 120 261 iva.loziasova@euregio.cz 

Euroregion Šumava – 

jihozápadní Čechy 

Marie Fedorova +420 379 720 278 marie.fedorova@euregio.cz 

EUREGIO EGRENSIS 

Arbeitsgemeinschaft 

Bayern e. V. 

Harald Ehm 

(jednatel) 

+49 (0) 9231 669 2-0 harald.ehm@euregio-egrensis.de 

EUREGIO EGRENSIS 

Arbeitsgemeinschaft 

Bayern e. V. 

Alexander Dietz +49 (0) 9231 669 2-16 alexander.dietz@euregio-egrensis.de 

EUREGIO EGRENSIS 

Arbeitsgemeinschaft 

Bayern e. V. 

Gabi Degelmann 

(do 30.04.2022) 

+49 (0) 9231 669 2-11 gabi.degelmann@euregio-egrensis.de 

EUREGIO EGRENSIS 

Arbeitsgemeinschaft 

Bayern e. V. 

Susanne 

Bergmann 

(od 01.05.2022) 

+49 (0) 9231 669 2-11 susanne.bergmann@euregio-

egrensis.de 

Regionální sdružení obcí 

a měst Euregio Egrensis 

Lubomír Kovář 

(jednatel) 

+420 353 034 144 lubomir.kovar@euregio-egrensis.cz 

Regionální sdružení obcí 

a měst Euregio Egrensis 

Olga Křížová +420 353 034 141 olga.krizova@euregio-egrensis.cz 

Regionální sdružení obcí 

a měst Euregio Egrensis 

Roman Stratil +420 353 034 143 roman.stratil@euregio-egrensis.cz 

 

mailto:iva.loziasova@euregio.cz
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5 PŘÍLOHY 

Příloha 1 Pověřovací smlouva EUREGIA EGRENSIS Arbeitsgemeinschaft Bayern e. V. 

Příloha 2 Pověřovací smlouva EUREGIA Bayerischer Wald – Böhmerwald – Unterer Inn 

Příloha 3 Zásadní usnesení Dispoziční fondy 

Příloha 4 Źádost o podporu malého projektu v Dispozičním fondu 

Příloha 5 Kritérium společného financování u malých projektů v rámci Dispozičního fondu 

Příloha 6 Pokyny pro bavorské žadatele (EUREGIO EGRENSIS Arbeitsgemeinschaft Bayern e. V.) 

Příloha 7 Pokyny pro bavorské žadatele (EUREGIO Bayerischer Wald – Böhmerwald – Unterer Inn) 

Příloha 8 Kontrolní zpráva a projektový list (EUREGIO EGRENSIS Arbeitsgemeinschaft Bayern e. V.) 

Příloha 9 Kontrolní zpráva EUREGIO k předložení na RŘV (EUREGIO Bayerischer Wald – Böhmerwald – 

Unterer Inn) 

Příloha 10 Příručka pro české správce Dispozičního fondu 

Příloha 11 Směrnice pro české žadatele 

Příloha 12 Auditní stopa pro Dispoziční fond euroregionů (bavorská projektová část) 

Příloha 13 Další dokumenty pro realizaci Dispozičního fondu EUREGIA EGRENSIS (BY) 

Abschließender Feststellungsbescheid 

Anlage zum Verwendungsnachweis 

Checkliste Beihilfeprüfung für Projekte aus Dispositionsfonds (Kleinprojekte) 

Geschäftsordnung 

Muster De-minimis-Bescheinigung 

Muster De-minimis-Erklärung 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Subventionserheblichkeit der Angaben des Antrags  

Vergabevermerk freihändig  

Vergabevermerk Verhandlungsvergabe  

Verwendungsnachweis 

Abschließender Prüfvermerk zum VN 

Anlage für wiederholte Projekte 

Auflistung der Unterlagen zur VN-Vorlage 

Checkliste 1. Sichtung/Kurzprüfung Verwendungsnachweis 

Checkliste Antragsprüfung 

Checkliste Vor-Ort-Kontrolle  

Hinweise zur Information und Kommunikation 

Projektbericht 
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Zuwendungsbescheid P (andere Antragsteller) 

Příloha 14 Další dokumenty pro realizaci Dispozičního fondu EUREGIA Bayerischer Wald – Böhmerwald – 

Unterer Inn 

1. Sichtung/Kurzprüfung Verwendungsnachweis 

Antragsprüfung 

Auflistung der Unterlagen zur VN-Vorlage 

Checkliste Beihilfeprüfung für Projekte aus Dispositionsfonds (Kleinprojekte) 

Geschäftsordnung 

Information und Kommunikation 

Muster De-minimis-Bescheinigung 

Muster De-minimis-Erklärung 

Projektbericht 

Prüfblatt Vorlage 

Schlussbescheid ANBest-K 

Schlussbescheid ANBest-P 
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Zuwendungsbescheid ANBest-P 
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