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DISPOZIČNÍ FONDY 

1. Podání žádosti 

Jak EUREGIO Bayerischer Wald–Böhmerwald–Unterer Inn (DE) / Euroregion Šumava – jihozápadní 
Čechy (CZ), tak i EUREGIO EGRENSIS (DE) / Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis (CZ) 
mají být vybaveny fondem pro podporu malých projektů, především k prohloubení přeshraničních 
kontaktů (Dispoziční fond). 

Základem Dispozičního fondu je žádost daného euroregionu o podporu zajištění Dispozičního 
fondu pro období 2015 až 2022 podaná v rámci programu přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Svobodný stát Bavorsko "Cíl EÚS" 2014–2020. 

Dle článku 13 Nařízení (EU) č. 1299/2013 jmenují partneři ze svých řad vedoucího partnera. 

Euroregiony tím, že budou malé projekty plánovat v čase relativně rovnoměrně, zajistí, aby dotační 
instrument "Dispoziční fond" byl k dispozici po celé období 2015 až 2022. 

2. Vybavení Dispozičního fondu 

Finanční rozhraní mezi velkými a malými projekty je dáno podmínkami pro Dispoziční fondy 
euroregionů. Žádost o podporu z Dispozičních fondů euroregionů lze podat pouze pro projekty s 
celkovými výdaji1 před odečtením příjmů do 25.000 eur včetně (malé projekty). U projektů s 
celkovými výdaji před odečtením příjmů nad 25.000 eur u alespoň jedné části projektu (velké 
projekty) je nutné podat žádost mimo Dispoziční fondy euroregionů. 

U projektů, které jsou podporovány z Dispozičních fondů euroregionů, platí následující specifika: 

 U projektů, které jsou podpořeny z Dispozičních fondů euroregionů, není aplikován princip 
vedoucího partnera. 

 Podávání žádostí probíhá na základě jednotné dvojjazyčné žádosti. Výdaje na překladatelské 
služby související s přípravou žádosti jsou jako jediné přípravné výdaje způsobilé. Hranice 
25.000 eur musí být dodržena. 

Dispoziční fondy lze využít pouze pro Prioritní osu 4 "Udržitelné sítě a institucionální spolupráce" 
programu Cíl EÚS. 

O projektech, které mají být podpořeny v rámci Dispozičních fondů, musí euroregiony rozhodovat 
ve společném partnersky zastoupeném výboru. Hlasovací právo je partnersky dohodnuto. 

Podpora projektu z Dispozičních fondů euroregionů je přípustná pouze tehdy, je-li výsledek 
kontroly žádosti pozitivní, a pokud společný výbor tento projekt schválí. 

  

                        
1 Celkové výdaje, které jsou uvedeny v projektové žádosti, 
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3. Alokace prostředků 

Pro Dispoziční fond EUREGIO Bayerischer Wald–Böhmerwald–Unterer Inn (DE) / Euroregion 
Šumava – jihozápadní Čechy (CZ) budou pro období 2015–2022 poskytnuty prostředky EU ve výši 
5.095.116 eur. 

Pro Dispoziční fond EUREGIO EGRENSIS (DE) / Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis 
(CZ) budou pro období 2015–2022 poskytnuty prostředky EU ve výši 3.822.402 eur. 

4. Podávání zpráv 

Monitorovacímu výboru musí být pravidelně každé dva roky předkládány písemné zprávy 
o realizaci Dispozičního fondu. 

5. Směrnice pro euroregiony 

Řídící orgán a Národní orgán vypracují společné směrnice, které budou sloužit jako základ pro 
realizaci Dispozičních fondů prostřednictvím euroregionů. Ve směrnici budou stanovena všechna 
společná pravidla pro Dispoziční fondy. Kromě toho mohou být vydány další národní předpisy ze 
strany Řídícího orgánu nebo Národního orgánu. Popisy Řídících a kontrolních systémů (ŘKS) 
programu Cíl EÚS není nutné pro správu Dispozičních fondů uplatňovat. 

6. Hodnocení projektů 

U projektů, v jejichž rámci je zajištěna realizace Dispozičních fondů, nebude uplatňován schválený 
postup pro hodnocení velkých projektů pro celé programové období  
2014–2020. Zřízení Dispozičních fondů a jejich správa prostřednictvím euroregionů byla 
stanovena již v programovém dokumentu, který byl schválen Evropskou komisí. 
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