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An die deutschsprachigen Mitglieder des Begleitausschusses
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
in der 2. Sitzung des Begleitausschusses wurde beschlossen, über die zurückgestellten Projekte Nr.
015 und 017 erneut in einem Umlaufverfahren zu entscheiden.
 
Daher wird im Auftrag der Verwaltungsbehörde und in Abstimmung mit der Nationalen Behörde das
Umlaufverfahren zur Beschlussfassung über die Projekte 015 und 017 eingeleitet (siehe dazu Artikel
5 der Geschäftsordnung des Begleitausschusses).
 
Mit dieser E-Mail erhalten Sie folgende Unterlagen:

Anträge zu Projekten (015, 017)
Bewertungsblätter
Votum
Gesamtliste

 
Gemäß Geschäftsordnung (Artikel 5) läuft das Umlaufverfahren 10 Arbeitstage ab Versand dieser
Email. Wir bitten daher alle stimmberechtigten Mitglieder des Begleitausschusses um Abgabe des
Votums bis 27. April 2016.
 
Bitte tragen Sie Ihr Votum zum Projekt in das beigefügte hierfür vorgesehene Dokument ein und
geben Sie in der Kopfzeile im Feld "Votum" auch die Bezeichnung Ihrer Behörde oder Institution an.
Anmerkungen zum Votum können in dem dafür vorgesehenen Feld aufgenommen werden.
 
Bei Rückfragen können Sie sich gerne an das Gemeinsame Sekretariat wenden.
 
Die tschechischen Mitglieder des Begleitausschusses werden mit einer gesonderten E-Mail
benachrichtigt.
 
Mit freundlichen Grüßen
 
 
 
Monika Schaffer

Gemeinsames Sekretariat
Ziel 3 Bayern-Tschechien 2007-2013/
Ziel ETZ Bayern-Tschechien 2014-2020
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Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit
Freistaat Bayern - Tschechische Republik 
Ziel ETZ 2014 - 2020 
Program přeshraniční spolupráce 
Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 
Cíl EÚS 2014 - 2020


Nachhaltige grenzüberschreitende
Zusammenarbeit in der EUREGIO
EGRENSIS / Trvale udržitelná přeshraniční
spolupráce v EUREGIU EGRENSIS


12.04.2016 11:02:00
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Projektzusammenfassung / Shrnutí projektu


1. Projektzusammenfassung / Shrnutí projektu
Eckdaten des Projekts / Identifikace projektu


Prioritätsachse / Prioritní osa 4 Nachhaltige Netzwerke und institutionelle Kooperation / Udržitelné sítě a institucionální
spolupráce


Spezifisches Ziel / Specifický cíl
Intensivierung der Integration, Harmonisierung und Kohärenz im bayerisch-tschechischen
Grenzraum / Dosažení vyšší míry přeshraniční integrace, harmonizace a soudržnosti v
česko-bavorském příhraničí


Projektname / Název projektu Nachhaltige grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der EUREGIO EGRENSIS / Trvale
udržitelná přeshraniční spolupráce v EUREGIU EGRENSIS


Projektnummer (automatisch generiert) / Číslo projektu (automaticky
generováno) 15


Name der Organisation des Leadpartners / Název organizace vedoucího
partnera EUREGIO EGRENSIS Arbeitsgemeinschaft Bayern e. V.


Projektlaufzeit / Doba realizace projektu Projektbeginn / Začátek realizace projektu Projektende / Konec realizace projektu
36 Monat(e) / 36 měsíc(e) 01.07.2015 30.06.2018
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Beschreiben Sie bitte zusammenfassend die Ziele und den Inhalt des
Projekts, geplante Aktivitäten, Zielgruppen und den erwarteten Mehrwert
für das Programmgebiet.


Stručně popište cíle a obsah projektu, plánované aktivity, cílové skupiny a
očekávanou přidanou hodnotu, kterou projekt přinese dotačnímu území.


Die EE AG Bayern und die EE AG Böhmen vollziehen den Dispositionsfonds und setzen
weitere grenzübergreifende Projekte um. Die beantragte Förderung dient der
Finanzierung von Personal und materieller Ausstattung für diese Aufgaben. 


Der Dispositionsfonds der EE ist ein Schwerpunkt der gü. Zusammenarbeit. Seine
Umsetzung erfordert die Beratung von Projektträgern bei der Antragstellung, die Prüfung
der Anträge, die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Regionalen
Lenkungsausschusses (RLA), die Erstellung der Bewilligungsbescheide, die Prüfung der
Verwendungsnachweise und die Auszahlung der Fördermittel. Auch bei Großprojekten
erfolgt die Erstberatung fallweise bei der EE, insbesondere wenn z. B. Projektpartner
fehlen oder das Projekt noch nicht antragsreif ist. Informationsangebote zum
ETZ-Programm für EE-Mitglieder und Sprechtage in den Mitgliedslandkreisen (insbes. in
der sog. 2. Landkreisreihe in Bayern) sowie die Mithilfe bei der Anbahnung von Kontakten
und der Suche nach geeigneten Projektpartnern im Nachbarland runden den Service ab.
Darüber hinaus arbeitet die EE in anderen Netzwerken mit (AGEG, EMN, EDM, EURES,
Bayer.-tschech. Regierungskommission, Oberfranken Offensiv, Bayerisch-sächsisches
Städtenetz u. a.). 
Im Rahmen dieses Projekts möchte die EE Böhmen eine Mitarbeiterin weiterbeschäftigen,
die schon im Rahmen des vorangegangenen Projekts angestellt worden war und sich um
die Mitglieder kümmert, über den Dispositionsfonds informiert und den Antragstellern
bei der Ausarbeitung von Projektanträgen behilflich ist. Diese Mitarbeiterin soll mögliche
Mitglieder der EE ansprechen und diese über die Vorteile einer Mitgliedschaft für die
grenzübergreifende Zusammenarbeit informieren. Ferner ist sie in die Alltagsarbeit der
Geschäftsstelle und die Organisation von regelmäßigen, grenzübergreifenden
Veranstaltungen wie z. B. das Jugendsommerlager, die Jahrespressekonferenz und die
Preisverleihung, die Studienreisen nach Bayern, die grenzübergreifenden Netzwerktreffen
für Informationsmaterial, Sitzungen des Präsidiums und der Mitgliederversammlung der
EE eingebunden. Weitere Aufgabe ist die Bearbeitung des Themas „Tourismus in der EE“.
Diese Tätigkeiten erfolgen in enger Abstimmung mit dem Geschäftsführer, weshalb auch
ein verhältnismäßiger Anteil der Lohnkosten des Geschäftsführers (ca. 6 %) geltend
gemacht wird. An der Umsetzung dieser Tätigkeiten beteiligen sich auch die anderen
Mitarbeiter und der Präsident (Werkvertrag bzw. Dienstvertrag). 
Die Personal- und Sachkosten, die im Zusammenhang mit der Verwaltung des
Dispositionsfonds (PP2) entstehen, werden Gegenstand des eigenständigen Antrags auf
Einrichtung des Dispositionsfonds der EUREGIO EGRENSIS sein.


EE prac. sdruž. Bavorsko a EE prac. sdruž. Čechy realizují Dispoziční fond a další
přeshraniční projekty. Požadovaná finanční podpora poslouží k financování personálních
výdajů a materiálního vybavení pro plnění těchto úkolů. 


Dispoziční fond EE je těžištěm přeshraniční spolupráce. Jeho realizace vyžaduje
poradenství pro žadatele při předkládání žádostí, kontroly žádostí, přípravy jednání
Regionálního řídícího výboru a následné zpracování výsledků těchto jednání (RŘV),
vyhotovování oznámení o schválení, kontroly potvrzení o použití prostředků a výplaty
dotačních prostředků. Také u velkých projektů probíhá počáteční konzultace jednotlivých
případů v EE, především pak tehdy, když např. chybí projektoví partneři nebo projekt ještě
není připraven na podání žádosti. Nabídka informací k Programu EÚS pro členy EE a
konzultační dny v okresech členů (zejména v tzv. 2. řadě okresů v Bavorsku), a dále pomoc
při navazování kontaktů a hledání vhodných projektových partnerů v sousední zemi tento
servis završují. EE vyvíjí svou činnost také v jiných strukturách (AGEG, EMN, EDM, EURES,
Bayer.- tschech. Regierungskommission  (Česko-bavorská vládní komise), Oberfranken
Offensiv, Bayerisch-sächsisches Städtenetz (Bavorsko-saská síť měst) atd.). 
V rámci tohoto projektu chce EE prac. sdruž. Čechy pokračovat v zaměstnávání
spolupracovnice, která byla přijata již v rámci dřívějšího projektu a která se stará o členy,
poskytuje informace o Dispozičním fondu a je žadatelům nápomocna při vypracovávání
žádostí o projekty. Tato spolupracovnice má oslovovat potenciální členy EE a seznamovat
je s výhodami členství v rámci přeshraniční spolupráce. Dále je zapojena do každodenní
činnosti kanceláře a do organizování pravidelných, přeshraničních akcí jako např. letní
tábor mládeže, výroční tisková konference a udělování cen, studijní cesty do Bavorska,
burzy přeshraničních partnerů, jednání Prezídia a jednání Valné hromady EE. Dalším
úkolem je zpracování tématu "Rozvoj cestovního ruchu v EE". Tyto činnosti budou
vykonávány v úzké spolupráci s jednatelem sdružení, proto bude nárokována i poměrná
část mzdových výdajů jednatele (cca 6%). Na realizaci těchto činností se dále podílejí i
zbývající zaměstnanci a prezident (DPP, resp. DPČ). 
Personální a věcné náklady vznikající v souvislosti se správou Dispozičního fondu (PP2)
budou předmětem samostatné žádosti na Společný Dispoziční fond EUREGIA EGRENSIS.
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2. Projektpartner / Partneři projektu
Leadpartner / Vedoucí partner LP 1
Name der Organisation / Název organizace EUREGIO EGRENSIS Arbeitsgemeinschaft Bayern e. V.


Abteilung / Organisationseinheit / Oddělení / Organizační jednotka
Staat / Stát (NUTS 0) DEUTSCHLAND


Sitz außerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území nein / ne


Regierungsbezirk in Bayern / Kohärenzregion in der Tschechischen Republik
/ Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2) Oberfranken


Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v
Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3) Wunsiedel i. Fichtelgebirge


Adresse / Adresa Fikentscherstraße 24, 95615 Marktredwitz


Homepage / Internetové stránky www.euregio-egrensis.eu


Zeichnungsberechtigter Vertreter / Statutární zástupce Birgit Seelbinder, info@euregio-egrensis.de, 09231/6692-0


Kontaktperson / Kontaktní osoba Harald Ehm, harald.ehm@euregio-egrensis.de, 09231/6692-0


Projektpartnertyp / Typ organizace partnera Verein, Verband, Interessenvertretung


Rechtsform / Právní forma Verein


Rechtsstatus / Typ prostředků privat / soukromé


Fördersatz / Dotační sazba 85,00 %


Umsatzsteueridentifikationsnummer (wenn vorhanden) / IČO / DIČO (pokud
existuje)
Vorsteuerabzugsberechtigung in Bezug zum Projekt / Nárok na odpočet DPH
ve vazbě na projekt nein / ne


Fachliche Kompetenzen und Erfahrungen:
Beschreiben Sie die projektrelevanten fachlichen Kompetenzen und Erfahrungen Ihrer
Organisation.


Odborné kompetence a zkušenosti:
Popište odborné kompetence a zkušenosti Vaší organizace relevantní pro projekt.


Seit ihrer Gründung 1992/93 als grenzüberschreitende Organisation wirkt die EE
umfassend an der Gestaltung des deutsch-tschechischen Grenzraums mit. Die EE wird im
Wesentlichen von den kommunalen Gebietskörperschaften der Region getragen und ist in
den gü. Netzwerken sowie in den INTERREG-Strukturen fest etabliert.


Od založení v roce 1992/93 jako přeshraniční organizace se podílí EE rozsáhle na rozvoji
německo-českého příhraničí. Členové jsou v podstatě komunální místní celky regionu EE.
EE je etablovanou součástí přeshraničních sítí a struktur INTERREGu.


Ziel 3 / Erfahrung in grenzübergreifender Projektarbeit:
Falls zutreffend, beschreiben Sie die Erfahrung Ihrer Organisation in der Umsetzung
und/oder im Management von grenzübergreifenden Projekten zwischen dem Freistaat
Bayern und der Tschechischen Republik. Bitte nennen Sie die konkreten Ziel 3-Projekte,
an denen Sie sich beteiligt haben und inwiefern sich Ihr neues Projekt von diesen
Projekten unterscheidet.


Cíl 3 / Zkušenosti s přeshraničními projekty:
Je-li to relevantní, popište zkušenosti Vaší organizace při realizaci a/nebo řízení
přeshraničních projektů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. Uveďte
prosím konkrétní projekty Cíle 3, na kterých jste se podíleli, a jak se Váš nový projekt od
těchto projektů liší.
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Seit INTERREG I ist die EE an der Umsetzung der Förderprogramme beteiligt. Seit 2001
(INTERREG III) setzt die EE als staatlich beauftragte Förderstelle den Dispositionsfonds für
kleine und mittlere Projekte eigenverantwortlich um. Im Ziel-3-Programm war die EE
Bayern Leadpartner sowohl für den Dispositionsfonds als auch für die Personal- und
Sachkostenförderung.


Od dotačního období INTERREG I se podílí EE na realizaci dotačních programů. Od roku
2001 (INTERREG III) realizuje EE jako státem pověřeným koordinačním místem Dispoziční
fond pro malé a střední projekty ve své zodpodvědnosti. V programu Cíl-3 bylo pracovním
sdružením Bavorsko leadpartnerem jak Dispozičního fondu tak projektu personálních a
věcných nákladů.
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Projektpartner / Projektový partner PP 2
Name der Organisation / Název organizace Regionální sdružení obcí a měst EUREGIO EGRENSIS


Abteilung / Organisationseinheit / Oddělení / Organizační jednotka
Staat / Stát (NUTS 0) ČESKÁ REPUBLIKA


Sitz außerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území nein / ne


Regierungsbezirk in Bayern / Kohärenzregion in der Tschechischen Republik
/ Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2) Severozápad


Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v
Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3) Karlovarský kraj


Adresse / Adresa Na Vyhlídce 1030/53, 36001 Karlovy Vary


Homepage / Internetové stránky www.euregio-egrensis.eu


Zeichnungsberechtigter Vertreter / Statutární zástupce František Čurka, frcurka@centrum.cz, +420603726614


Kontaktperson / Kontaktní osoba Lubomír Kovář, lubomir.kovar@euregio-egrensis.cz, +420353034144


Projektpartnertyp / Typ organizace partnera Orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace


Rechtsform / Právní forma Zájmové sdružení právnických osob


Rechtsstatus / Typ prostředků öffentlich / veřejné


Fördersatz / Dotační sazba 85,00 %


Umsatzsteueridentifikationsnummer (wenn vorhanden) / IČO / DIČO (pokud
existuje) 47722266


Vorsteuerabzugsberechtigung in Bezug zum Projekt / Nárok na odpočet DPH
ve vazbě na projekt nein / ne


Fachliche Kompetenzen und Erfahrungen:
Beschreiben Sie die projektrelevanten fachlichen Kompetenzen und Erfahrungen Ihrer
Organisation.


Odborné kompetence a zkušenosti:
Popište odborné kompetence a zkušenosti Vaší organizace relevantní pro projekt.


Seit ihrer Gründung 1992/93 als grenzüberschreitende Organisation wirkt die EE
umfassend an der Gestaltung des deutsch-tschechischen Grenzraums mit. Die EE wird im
Wesentlichen von den kommunalen Gebietskörperschaften der Region getragen und ist in
den gü. Netzwerken sowie in den INTERREG-Strukturen fest etabliert.


Od založení v roce 1992/93 jako přeshraniční organizace se podílí EE rozsáhle na rozvoji
německo-českého příhraničí. Členové jsou v podstatě komunální místní celky z regionu. EE
je etablovanou součástí přeshraničních sítí a struktur INTERREGu.


Ziel 3 / Erfahrung in grenzübergreifender Projektarbeit:
Falls zutreffend, beschreiben Sie die Erfahrung Ihrer Organisation in der Umsetzung
und/oder im Management von grenzübergreifenden Projekten zwischen dem Freistaat
Bayern und der Tschechischen Republik. Bitte nennen Sie die konkreten Ziel 3-Projekte,
an denen Sie sich beteiligt haben und inwiefern sich Ihr neues Projekt von diesen
Projekten unterscheidet.


Cíl 3 / Zkušenosti s přeshraničními projekty:
Je-li to relevantní, popište zkušenosti Vaší organizace při realizaci a/nebo řízení
přeshraničních projektů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. Uveďte
prosím konkrétní projekty Cíle 3, na kterých jste se podíleli, a jak se Váš nový projekt od
těchto projektů liší.


Durchführung des Dispositionsfonds (Management von Kleinprojekten), Durchführung
von Projekten Personal- und Sachkosten der Euregio Egrensis (2008-2010, 2011-2013,
2014-2015) Durchführung eigener Kleinprojekte im Rahmen des Dispositionsfonds.


Realizace Dispozičního fondu (řízení malých projektů), Realizace projektů Personální a
věcné náklady Euregia Egrensis (2008-2010, 2011-2013, 2014-2015), Realizace vlastních
malých projektů v rámci Dispozičního fondu.







Seite / Strana 7 von/z 21


3.1 Ausgangssituation / Výchozí situace


3. Projektbeschreibung / Popis projektu


Grenzübergreifende(s) Herausforderung / Problem / Potenzial:
Welche grenzübergreifende(s) Herausforderung / Problem / Potenzial wird durch das
Projekt aufgegriffen? Was soll durch das Projekt geändert werden? 
Bitte beschreiben Sie die Relevanz Ihres Projekts für das Programmgebiet hinsichtlich der
grenzüberschreitenden gemeinsamen Herausforderungen / Probleme / Potenziale.


Přeshraniční výzva / problém / potenciál:
Jaká společná přeshraniční výzva / problém / potenciál bude prostřednictvím projektu
řešen(a)? Co se má prostřednictvím projektu změnit? 
Popište prosím význam Vašeho projektu pro dotační území z hlediska řešení společných
přeshraničních výzev / problémů / potenciálů.


Im Fördergebiet bezogen auf die Euregio gibt es noch immer Defizite beim
Zusammenwachsen: z. B. Sprachbarriere, unterschiedliche Strukturen in Verwaltung,
Bildung, Sozial- und Gesundheitswesen, des Arbeitsmarktes usw. Das Projekt schafft die
personellen und organisatorischen Grundlagen für eine Intensivierung des
interkulturellen Austauschs, für eine stabile Integration und eine verstärkte gemeinsame
Identität.


V dotačním území Euregia jsou stále nedostatky při zacelování: např. jazyková bariéra,
různé struktury veřejné správy, vzdělání, stuktury sociální správy, zdravotnictví a
pracovního trhu atd. Projekt zajišťuje personální a organizační základy pro zintenzivnění
interkulturní výměny, stabilní integraci a silnější společnou identitu.


Vorgehensweise und Projektansatz:
Wie ist die geplante Vorgehensweise / der Projektansatz? Durch was unterscheidet sich
der Projektansatz von bisher durchgeführten Projekten, bzw. von Problemlösungen im
gegebenen Bereich? Welche innovativen Elemente sind enthalten? 
Bitte beschreiben Sie die neuen Ansätze, die im Projekt entwickelt werden und/oder
bereits vorhandene Lösungsansätze, die im Projekt angepasst und durchgeführt werden.
Führen Sie an, in welcher Weise der gewählte Ansatz über die bereits existierende Praxis
im betreffenden Sektor / im Programmgebiet / in den Mitgliedstaaten hinausgeht.


Plánovaný postup a záměr projektu:
Jaký postup / přístup projekt využívá? V čem se liší postup / přístup projektu od dosud
realizovaných projektů, resp. řešení v dané oblasti? Jaké inovativní prvky jsou v projektu
zahrnuty? 
Popište prosím nová řešení, která budou v projektu vyvíjena a/nebo již existující řešení,
která budou v rámci projektu upravena a realizována. Uveďte, jakým způsobem přesahuje
zvolený přístup stávající postupy v daném odvětví / v dotačním území / v členských
státech.


Im Rahmen des Projekts sollen bestehende Kooperationen ausgebaut und neue Formen
der Zusammenarbeit entwickelt werden. Insbesondere in der 2. Landkreisreihe in Bayern
sollen potenzielle Projektträger verstärkt am Förderprogramm teilhaben können. Dies
geschieht z. B. durch Beratungstage vor Ort und durch intensivierte Suche von
Projektpartnern. Auch zwischen den Projektpartnern EE Bayern und EE Böhmen soll die
Zusammenarbeit weiter intensiviert und vertieft werden. 
In der EE Böhmen verrichten die Mitarbeiter Aufgaben im Zusammenhang mit der
Weiterentwicklung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit und der Entwicklung des
Tourismus in der EE. Eine Mitarbeiterin in Vollzeit, der Geschäftsführer (ca. 6 % des
Umfangs der Arbeitszeit), die übrigen Mitarbeiter und der Präsident erledigen über den
Umfang der regelmäßigen Arbeitszeit hinaus Aufgaben auf Werkvertrags- bzw.
Dienstvertragsbasis. Die Ausgaben für Organisation und Technik werden anteilig zum
jeweiligen Umfang der verrichteten Tätigkeiten berechnet.


V rámci projektu se rozšiřují existující kooperace a rozvíjí se nové podoby spolupráce.
Obzvlášť popřípadní nositelé projektu z okresů, které se nacházejí vzdáleněji od hranice,
tzv. okresy druhé řady v Bavorsku, mají ve větší míře než dosud mít výhody z dotačních
programů. Toho se dosáhne např. externími konzulačními dny a intenzivnějším hledáním
projektových partnerů. Také mezi projektovými partnery EE Bavorsko a EE Čechy se
spolupráce dále zintenzivní a prohloubí. 
Za EE Čechy budou zaměstnanci vykonávat činnosti související s rozvojem přeshraniční
spolupráce a rozvojem cestovního ruchu v Euregiu Egrensis. Jedna pracovnice na HPP,
jednatel sdružení na část HPP (cca 6% objemu pracovní doby), zbývající pracovníci a
prezident nad rámec běžné pracovní doby v rámci DPP, resp. DPČ. Výdaje na organizační
a technické zabezpečení budou vyčísleny poměrně na základě poměrné části
vykonávaných činností.
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Notwendigkeit der grenzüberschreitenden Kooperation:
Warum ist grenzüberschreitende Zusammenarbeit notwendig, um die Projektziele und
-ergebnisse zu erreichen? Welchen Mehrwert generiert das Projekt für das
Programmgebiet? 
Bitte erklären Sie, warum die Projektziele nicht oder nur teilweise ohne
grenzüberschreitende Zusammenarbeit erreicht werden können. Welche Barrieren
zwischen Bayern und der Tschechischen Republik werden durch das Projekt abgebaut?


Potřeba přeshraniční spolupráce:
Proč je přeshraniční spolupráce nutná pro dosažení cílů a výsledků projektu? Jakou
přidanou hodnotu přináší projekt dotačnímu území? 
Vysvětlete prosím, proč cíle projektu nemohou být dosaženy bez přeshraniční spolupráce
nebo mohou být dosaženy pouze částečně. Jaké bariéry mezi Českou republikou a
Bavorskem budou projektem odstraněny?


Nur durch eine intensivere Zusammenarbeit der beiden Partner im Rahmen dieses
Projekts wird ein entsprechender gemeinsamer Informationsstand erreicht, um die
genannten Defizite und Hemmnisse zu analysieren und Lösungen zu deren Behebung zu
entwickeln. Dabei können die beiden Projektpartner auf langjährigen, umfassenden
Erfahrungen in der praktischen grenzüberschreitenden Projektarbeit in vielen
verschiedenen Themenbereichen aufbauen.


Jen intenzivnější spoluprací obou partnerů v rámci tohoto projektu se dosáhne
potřebného společného stavu informací, aby partneři mohli analyzovat zmíněné
nedostatky a překážky a najít řešení k jejich napravení. Přitom mohou projektoví partneři
zakládat na dlouholetých, rozsáhlých zkušenostech z praktické přeshraniční spolupráce v
mnoha různých tématických oblastech.
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Kooperationskriterien / Kritéria spolupráce:
Bitte setzen Sie ein Häkchen, welche Kooperationskriterien das Projekt erfüllt und beschreiben Sie, wie diese erfüllt werden. Bitte beachten Sie, dass die Kriterien "Gemeinsame
Ausarbeitung" und "Gemeinsame Durchführung" verpflichtend zu erfüllen sind. / Prosím zaškrtněte, jaká kritéria spolupráce projekt splňuje a popište, jak budou splněna. Prosím
vezměte na vědomí, že kritéria "Společná příprava" a "Společná realizace" je nutno splnit vždy.


Kooperationskriterium / Kritérium
spolupráce


Beschreibung Popis


Gemeinsame Ausarbeitung (verpflichtend) /
Společná příprava (nutno splnit vždy) X


Die Projektpartner haben diesen Antrag auf der Ebene der
Geschäftsführer persönlich, telefonisch und per E-Mail
abgestimmt.


Projektoví partneři spolu tuto žádost konzultovali na úrovni
jednatelů osobně, telefonicky a elektronicky prostřednictvím
mailů.


Gemeinsame Durchführung (verpflichtend) /
Společná realizace (nutno splnit vždy) X


Vertreter der EE führen mindestens einmal pro Monat ein
Abstimmungsgespräch durch. In den EE-Präsidien wird
regelmäßig über das ETZ-Programm und über einzelne
Projekte beraten. Der Dispositionsfonds und die weiteren
Projekte und Veranstaltungen werden von den Mitarbeitern
der bayerischen und tschechischen Euregio-Geschäftsstelle
gemeinsam umgesetzt. Die Auswahl der Projekte des
Dispositionsfonds erfolgt durch einen mit bayerischen und
tschechischen Mitgliedern besetzten Regionalen
Lenkungsausschuss. Die weiteren Aktivitäten der EE Böhmen
(EE-Preis, Jugendsommerlager, Studienreisen,
Jahrespressekonferenz, grenzübergreifende Netzwerktreffen
für Informationsmaterial, Unterstützung von
Mitgliedsgemeinden, Informationsbesuche bei
Nichtmitgliedern) werden regelmäßig abgestimmt und mit
dem bayerischen Partner telefonisch, per E-Mail, bei
persönlichen Treffen, bei Sitzungen des Gemeinsamen
Präsidiums und bei den Geschäftsführertreffen vorbereitet.


Zástupci EE se setkávají minimálně jednou měsíčně na
koordinačních schůzkách. Na prezídiích EE je pravidelně
konzultován program EÚS a jednotlivé projekty. Dispoziční
fond a další projekty a akce realizují zaměstnanci bavorské a
české kanceláře EE společně. Výběr projektů Dispozičního
fondu probíhá na Regionálním řídícím výboru složeném z
bavorských a českých členů. Další aktivity EE Čechy (Cena EE,
Letní tábor EE, Studijní cesty, Výroční tisková konference,
Burza přeshraničních partnerů, podpora členských obcí,
informování nečlenských obcí) budou pravidelně konzultovány
a připravovány s bavorským partnerem telefonicky, e-mailem,
při osobních setkáních, na Společných prezidiích a při
poradách jednatelů.


Gemeinsames Personal / Společný personál X


Die Sitzungen des Regionalen Lenkungsausschusses finden
abwechselnd in Bayern und Tschechien statt. Die
Geschäftsführer und Mitarbeiter bereiten die Sitzungen
gemeinsam vor. Das Personal steht dafür in persönlichem und
telefonischem Kontakt und tauscht Informationen und
Unterlagen per E-Mail aus. An der Erstellung der Einladungen,
des Protokolls und weiterer Dokumente wirken die bayerische
und tschechische Euregio-Geschäftsstelle arbeitsteilig mit.
Gemeinsame Veranstal-tungen werden durch Mitarbeiter der
bayerischen und tschechischen Geschäfts-stelle vorbereitet
und durchgeführt. Auf der tschechischen Seite werden im
Rahmen des Projekts eine Mitarbeiterin in Vollzeit beschäftigt,
der Geschäftsführer zu einem Anteil des
Vollzeitarbeitsverhältnisses (ca. 6 %) und die anderen
Mitarbeiter auf Werkvertrags- bzw. Dienstvertragsbasis. Alle
Mitarbeiter arbeiten bei der Umsetzung des Projekts eng mit
dem Personal der EE Bayern zusammen.


Jednání Regionálního řídícího výboru se konají střídavě v
Bavorsku a v Čechách. Jednatelé a zaměstnanci připravují
jednání společně. Personál je za tímto účelem v osobním a
telefonickém kontaktu a vyměňuje si informace a podklady
elektronickou cestou prostřednictvím mailů. Na činnostech
jako je zhotovení pozvánek, zápisu a dalších dokumentů se
spolupodílí bavorská a česká kancelář Euregia. Společné akce
jsou připravovány a realizovány zaměstnanci bavorské a české
kanceláře. Na české straně bude v rámci projektu zaměstnána
jedna pracovnice na HPP, jednatel sdružení na část HPP (cca
6%) a ostatní pracovníci na DPP, resp. DPČ. Všichni tito
pracovníci úzce spolupracují na realizaci projektu s
personálem EE Bavorsko.


Gemeinsame Finanzierung / Společné
financování X Im Finanzierungsplan sind sowohl deutsche als auch


tschechische Eigenmittel enthalten.
Finanční rozpočet obsahuje jak německé tak české vlastní
prostředky.
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3.2 Programmrelevanz / Relevance ve vazbě na program


Spezifisches Ziel / Specifický cíl
Intensivierung der Integration, Harmonisierung und Kohärenz im bayerisch-tschechischen
Grenzraum / Dosažení vyšší míry přeshraniční integrace, harmonizace a soudržnosti v
česko-bavorském příhraničí


Projektgesamtziel:
Wie lautet das Projektgesamtziel? Bitte erläutern Sie des Weiteren, wie das Projekt zu dem
gewählten Spezifischen Ziel beiträgt.


Hlavní cíl projektu:
Jaký je hlavní cíl projektu? Dále prosím uveďte, jak Váš projekt přispívá k vybranému
specifickému cíli.


Die Intensivierung der Integration, Harmonisierung und Kohärenz im
bayerisch-tschechischen Grenzraum wird mittels folgender Maßnahmen erreicht: -
Beratung von potenziellen Projektträgern über Fördermittel für die grenzübergreifende
Zusammenarbeit (EU-Mittel, insbes. Ziel ETZ und Dispositionsfonds) - Beratungstage in
der 2. Landkreisreihe - Vermittlung von Projektpartnern - Mitarbeit in anderen
Netzwerken (AGEG, EMN, EDM, EURES, Bayer.-tschech. Regierungskommission,
Oberfranken Offensiv, Bayerisch-sächsisches Städtenetz u. a.). - Initiierung eigener
Projekte (z. B. Sprachoffensive, Tourismus, Gesundheit, Verbraucherschutz u. a.) -
Vor-Ort-Kontrollen von Projekten des Dispositionsfonds - Öffentlichkeitsarbeit für
ETZ-Programm und Dispositionsfonds sowie für eigene Arbeit der EE (z. B. Homepage,
Geschäftsberichte, Arbeitskreise, Fachexkursionen) - Weitere Aktivitäten
(Jugendsommerlager, EE-Preis, Jahrespressekonferenz, grenzüber-greifende
Netzwerktreffen für Informations-material, Studienreise) führen im Rahmen des Projekts
zu einer Vertiefung der grenzüber-greifenden Zusammenarbeit und dem Abbau von
Barrieren im Grenzraum.


Dosažení vyšší míry přeshraniční integrace, harmonizace a soudržnosti v
česko-bavorském pohraničí bude dosaženo za pomoci následujících opatření: -
Poskytování poradenství pro potenciální nositele projektů o možnostech finanční podpory
pro přeshraniční spolupráce (prostředky EU, obzvlášť EÚS a Dispoziční fond) - Konzultační
dny v okresech nacházející se vzdáleněji od hranice, tzv. okresy druhé řady - Spolupráce s
jinými strukturami (AGEG, EMN, EDM, EURES, Bayer.- tschech. Regierungskommission
(Česko-bavorská vládní komise), Oberfranken Offensiv, Bavorsko-saská síť měst atd.). -
Iniciování vlastních projektů (např. jazyková ofenzíva, cestovní ruch, zdravotnictví, ochrana
spotřebitelů atd.) - Kontroly projektů Dispozičního fondu na místě u nositelů projektu -
Práce s veřejností pro program EÚS a Dispoziční fond a vlastní práci EE (např. internetové
stránky, roční zpravodaj, pracovní skupiny, odborná exkurze) - Další aktivity (Letní tábor,
Cena EE, Výroční tisková konference, Burza přeshraničních partnerů, Studijní cesta)
projektu povedou k prohloubení přeshraniční spolupráce a odstraňování bariér v
příhraničí.


Programmspezifischer Ergebnisindikator / Programový indikátor výsledku:
Wählen Sie einen Ergebnisindikator des Programms, zu dem das Projekt beitragen wird. /
Vyberte indikátor výsledku programu, ke kterému bude projekt přispívat.


Intensität der grenzübergreifenden Zusammenarbeit / Intenzita přeshraniční spolupráce


Ergebnisse des Projekts:
Nennen Sie die wichtigsten angestrebten Ergebnisse Ihres Projekts. Führen Sie an, wie
diese Ergebnisse zum Ergebnisindikator des Programms beitragen.


Výsledky projektu:
Uveďte nejdůležitější plánované výsledky Vašeho projektu. Uveďte, jak tyto výsledky
přispívají k indikátoru výsledku programu.


- 50 Projektberatungen pro Jahr - Eine Informationsveranstaltung zum ETZ-Programm
bzw. Dispositionsfonds pro Jahr - Vermittlung von 20 Projektpartnern pro Jahr Die EE
Böhmen wird im Rahmen des Projekts folgende Aktivitäten umsetzen: 1 x EE-Preis, 3 x je
eine Studienreise nach Bayern (wobei wenigstens eine außerhalb des Fördergebiets, aber
immer in Bayern, durchgeführt wird, wenn dabei die deutsch-österreichische Euroregion
besucht wird), 1 x Jahrespressekonferenz, 6 x je ein grenzübergreifendes Netzwerktreffen
für Informationsmaterial. Die Vollzeit-Mitarbeiterin wird ferner regelmäßige Besuche bei
Mitgliedsgemeinden und Nichtmitgliedsgemeinden durchführen.


- 50 poradenských konzultací za rok - Jedna informační akce o programu EÚS resp.
Dispozičním fondu za rok - Zprostředkování 20 projektových partnerů za rok EE Čechy
bude v rámci projektu realizovat dále následující aktivity: 1x Cena EE, 3 x Studijní cesta do
Bavorska (přičemž bude minimálně jedna mimo dotační území, avšak stále na území
Bavorska, kdy zároveň dojde k návštěvě německo-rakouského euroregionu), 1x Výroční
tisková konference, 6 x Burza přeshraničních partnerů. Pracovnice na HPP bude dále
vykonávat pravidelné návštěvy u členských i nečlenských obcí.


Positive Wirkungen und Nachhaltigkeit der Projektergebnisse:
Welche positiven Wirkungen wird das Projekt für den bayerischen Grenzraum und für den
tschechischen Grenzraum haben?


Pozitivní dopady a udržitelnost výsledků projektu:
Jaké pozitivní dopady má projekt pro bavorské příhraničí a pro české příhraničí?


Das vorliegende Projekt zielt explizit auf die Sicherung der personellen und
organisatorischen Rahmenbedingungen ab sowie darüber hinaus auf die Initiierung und
Umsetzung eigener Projekte. Auf diese Weise und durch die Förderung der Kooperation
von Institutionen werden die grenzübergreifenden Verflechtungen gestärkt, das Leben
der Bürger im Grenzgebiet und ihre Identität mit dem Gebiet verbessert.


Daný projekt se zaměřuje výslovně na zajištění personálních a organizačních rámcových
podmínek a navíc na iniciování a realizaci vlastních projektů. Tímto způsobem a podporou
spolupráce institucí dojde k posílení přeshraničního propojení, ke zkvalitnění života
obyvatel v příhraničí a jejich lepší identifikaci s daným územím.
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3.3 Projektkontext / Kontext projektu


In welchem Maße und wie ist eine Nutzung der Projektergebnisse auch nach
Projektabschluss auf beiden Seiten der Grenze erkennbar? 
Welche nachhaltigen Wirkungen wird das Projekt für den bayerisch-tschechischen
Grenzraum haben?


Do jaké míry budou výsledky projektu využívány na obou stranách hranice také po
ukončení projektu a jak? 
Jaké udržitelné dopady má projekt pro česko-bavorské příhraničí?


Die Nutzung der Projektergebn. ist in 1. Linie an der Zahl der Projekte erkennbar, die
infolge der Beratung und Vermittlung von Projektpartnern durch die EE umgesetzt
werden konnten. Auch die weiteren Aktivitäten des tschechischen Partners
(Jugendsommerlager, EE-Preis, Jahrespressekonferenz, grenzübergreifende
Netzwerktreffen für Informationsmaterial, Studienreise) führen zu einer Intensivierung
der Zusammenarbeit und der langfristigen Nutzung der Potenziale im
bayerisch-tschechischen Grenzraum.


Využívání výsledků projektu jsou zřejmé v první řadě podle počtu projektů, které byly
realizovány na základě poradenství nebo zprostředkování projektových partnerů EE. Také
další aktivity českých partnerů (Letní tábor, Cena EE, Výroční tisková konference, Burza
přeshraničních partnerů, Studijní cesta) vedou ke zintenzívnění spolupráce a k
dlouhodobému využití potenciálu v bavorsko-českém příhraničí.


Unterziele:
Welche sind die Unterziele? Bitte untergliedern Sie (optional) Ihr Projektgesamtziel in max.
3 Unterziele. Bitte erläutern Sie die angelegten Unterziele.


Dílčí cíle:
Jaké jsou dílčí cíle? Prosím rozdělte (volitelně) Váš hlavní cíl projektu na max. 3 dílčí cíle.
Prosím vysvětlete zvolené dílčí cíle.


Übergeordnete Strategien:
Falls zutreffend, nennen Sie übergeordnete regionale, nationale oder europäische
Strategien, zu welchen das Projekt beiträgt. Beschreiben Sie, wie das Projekt zu den
angeführten Strategien beiträgt.


Nadřazené strategie:
Je-li to relevantní, jmenujte nadřazené regionální, národní nebo evropské strategie, ke
kterým projekt přispívá. Popište, jak projekt k uvedeným strategiím přispívá.


Das Projekt steht im Einklang mit folgenden Strategien und Dokumenten: 
- Europa 2020 
- Die territoriale Agenda der EU 2020 
- Fünfter Kohäsionsbericht 
- Gemeinsamer strategischer Rahmen 
- SWOT-Analyse für den Programmraum 
- Entwicklungsprogramm des Karlsbader Bezirks für den Zeitraum 2014-2020 
- Entwicklungsprogramm des Pilsner Bezirks 2014+ 
Das Projekt der Euregio ergänzt auf kommunaler und regionaler Ebene das
ETZ-Programm Bayern-Tschechien durch personelle und organisatorische Ressourcen
und unterstützt dessen Umsetzung. Das ETZ-Programm ist auf die o. g. Strategien
abgestimmt. 
Für weitere Erläuterungen verweisen wir auf die Anlage "Projektkontext/Übergeordnete
Strategien".


Projekt je v souladu s následujícími strategiemi a dokumenty: 
- Evropa 2020 
- Územní agenda Evropské unie 2020 
- Pátá kohezní zpráva 
- Společný strategický rámec 
- Analýza SWOT pro dané dotační území 
- Program rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 – 2020 
- Program rozvoje Plzeňského kraje 2014+ 
Projekt euregia doplňuje na komunální a regionální úrovni účinnost programu EÚS
Bavorsko-České republika svým personálem a organizačními zdroji a podporuje jeho
realizaci. Program EÚS navazuje na nahoře uvedené strategie. 
Pro další vysvětlení viz příloha "Kontext projektu/Nadřazené strategie".


Beitrag zur Donauraumstrategie / Přínos ke Strategii EU pro dunajský region 
Falls zutreffend, bitte beschreiben Sie inwiefern das Projekt zur Umsetzung der
Donauraumstrategie beitragen wird.


Je-li to relevantní, popište prosím, jakým způsobem bude projekt přispívat k realizaci
Strategie EU pro dunajský region.
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3.4 Horizontale Prinzipien / Horizontální zásady


Synergien:
Bestehen Synergien zu anderen Projekten oder Initiativen (laufend oder abgeschlossen,
EU oder andere)?


Synergie:
Existují synergie s dalšími projekty nebo iniciativami (běžící nebo ukončené, EU nebo jiné)?


Das vorliegende Projekt schafft die Rahmenbedingungen für die Umsetzung des Projekts
„Dispositionsfonds“ (insbesondere Personalkosten, Miete für Büroräume und
Ausstattung). 
Das Projekt knüpft an folgende vorangegangenen Projekte an: Personal- und Sachkosten
in der EE 2008-2010, Personal- und Sachkosten in der EE 2011-2013, Personal- und
Sachkosten in der EE 2014-30.06.2015


Daný projekt zajišťuje rámcové podmínky realizace projektu „Dispoziční fond“ (zejména
náklady na personál, nájemné za kancelářské prostory a vybavení). 
Projekt dále navazuje na předchozí projekty poskytování příspěvků na personální a věcné
náklady: PVN EE 2008-2010, PVN EE 2011-2013, PVN EE 2014-30.06.2015


Bitte geben Sie eine Einschätzung, inwiefern das Projekt zu dem jeweiligen Horizontalen Prinzip beiträgt (0 neutral, + positiv, ++ sehr positiv) und begründen Sie Ihre Einschätzung. /
Prosím uveďte, jak projekt bude přispívat k jednotlivým horizontálním zásadám (0 neutrální, + pozitivní, ++ velmi pozitivní) a doplňte stručné zdůvodnění.


Horizontales Prinzip / Horizontální
zásada


Beitrag / Přínos Beschreibung Popis


Nachhaltige Entwicklung / Udržitelný rozvoj neutral / neutrální Die Kriterien der Nachhaltigkeit werden bei
der Umsetzung des Projekts beachtet.


Při realizaci projektu budou respektována
kritéria udržitelnosti.


Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung
/ Rovné příležitosti a zamezení diskriminace neutral / neutrální


Die Kriterien der Chancengleichheit und der
Nichtdiskriminierung werden bei der
Umsetzung des Projekts beachtet.


Při realizaci projektu budou respektována
kritéria rovných příležitostí a zamezení
diskriminace.


Gleichstellung von Männern und Frauen /
Rovnost mezi muži a ženami neutral / neutrální


Die Kriterien der Gleichstellung von
Männern und Frauen werden bei der
Umsetzung des Projekts beachtet.


Při realizaci projektu budou respektována
kritéria rovnosti mezi muži a ženami.
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4. Projektdurchführung / Realizace projektu


4.1 Arbeitspakete und Aktivitäten / Pracovní balíčky a aktivity


Durchführung / Realizace


Nr. AP / Č. PB Beginn / Začátek Ende / Konec Budget AP / Rozpočet PB
A1 07.2015 06.2018 1.007.825,00 €


Name des Arbeitspakets Název pracovního balíčku
Durchführung Realizace


Für AP verantwortlicher Partner / Partner zodpovědný za PB EUREGIO EGRENSIS Arbeitsgemeinschaft Bayern e. V.


Beteiligte Projektpartner / Zapojení partneři projektu
EUREGIO EGRENSIS Arbeitsgemeinschaft Bayern e. V.
Regionální sdružení obcí a měst EUREGIO EGRENSIS


Zusammenfassende Beschreibung des Arbeitspakets:
Bitte beschreiben Sie zusammenfassend die Inhalte dieses Arbeitspakets und den Beitrag
der einzelnen Projektpartner.


Souhrnný popis pracovního balíčku:
Prosím popište obsah tohoto pracovního balíčku a zapojení jednotlivých partnerů
projektu.


Inhalt des Arbeitspakets ist die Sicherstellung der personellen und organisatorischen
Rahmenbedingungen für den Kleinprojektefonds, die Antragsberatung Dritter und die
Umsetzung eigener Projekte. 
Die EE Böhmen wird im Rahmen des Projekts folgende Aktivitäten umsetzen: 1 x EE-Preis,
3 x je eine Studienreise nach Bayern (wobei wenigstens eine außerhalb des Fördergebiets,
aber immer in Bayern, durchgeführt wird, wenn dabei die deutsch-österreichische
Euroregion besucht wird), 1 x Jahrespressekonferenz, 6 x je ein grenzübergreifendes
Netzwerktreffen für Informationsmaterial. Die Vollzeit-Mitarbeiterin wird ferner
regelmäßige Besuche bei Mitgliedsgemeinden und Nichtmitgliedern durchführen.


Obsahem pracovního balíčku je zajištění personálních a organizačních rámcových
podmínek pro Dispoziční fond, poskytování poradenství možným nositelům projektů a
realizace vlastních projektů. 
EE Čechy bude v rámci projektu realizovat dále následující aktivity: 1x Cena EE, 3 x Studijní
cesta do Bavorska (přičemž bude minimálně jedna mimo dotační území, avšak stále na
území Bavorska, kdy zároveň dojde k návštěvě německo-rakouského euroregionu), 1x
Výroční tisková konference, 6 x Burza přeshraničních partnerů. Pracovnice na HPP bude
dále vykonávat pravidelné návštěvy u členských i nečlenských obcí.


Outputs / Výstupy:
Bitte legen Sie die wichtigsten Outputs des Arbeitspakets inkl. Beschreibung an und weisen Sie diese einem der Outputindikatoren des Programms zu. / Prosím uveďte hlavní výstupy
pracovního balíčku, popište je a přiřaďte je k programovým indikátorům výstupu.


Nr. des Outputs / Č.
výstupu


Bezeichnung des Outputs / Název výstupu Outputindikator / Indikátor výstupu Zielwert / Cílová
hodnota


O.A1.1
Anzahl der in institutionellen, langfristigen Kooperationen
eingebundenen Partner / Počet partnerů zapojených do
dlouhodobých institutionálních kooperací


Zahl der in institutionellen, langfristigen Kooperationen
eingebundenen Partner / Počet partnerů zapojených do
dlouhodobých institucionálních kooperací


10,00


Beschreibung des
Outputs


Im Rahmen des Projektes sollen bestehende Netzwerke
und Kooperationen ausgebaut und neue initiiert werden.
Die Kooperationen sollen langfristig angelegt und
institutionalisiert werden.


Popis výstupu V rámci projektu mají být stávající sítě a kooperace
rozšířeny a iniciován vznik nových. Kooprace mají být
koncipovány dlouhodobě a institucionalizovány.
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Aktivitäten / Aktivity
Nr. der Aktivität / Č.
aktivity


Bezeichnung der
Aktivität / Název
aktivity


Beginn der Aktivität /
Začátek aktivity


Ende der Aktivität /
Konec aktivity


Voraussichtliche Kosten
/ Předpokládané
náklady na aktivitu


Ort der Aktivität / Místo
realizace aktivity
(durch die Zuordnung wird
angegeben, in welchen
Kostenplan und
Verantwortungsbereich die
Aktivität fällt) / (přiřazením se
stanovuje, ke kterému
rozpočtu a do jaké
zodpovědnosti aktivita
spadá)


Aktivität A1.1 / Aktivita A1.1


Förderung der Personal- und
Sachkosten der EUREGIO
EGRENSIS / Podpora
personálních a věcných
nákladů EUREGIA EGRENSIS


07.2015 06.2018 885.075,00 € Freistaat Bayern / Svobodný
stát Bavorsko


Beschreibung der
Aktivität:
Bitte beschreiben Sie die
Inhalte der jeweiligen
Aktivität. Bitte geben Sie an,
welcher Partner die Aktivität
durchführen wird.


Sicherstellung der personellen und organisatorischen
Rahmenbedingungen des Projekts, die Antragsberatung
Dritter sowie Durchführung eigener Projekte.


Popis aktivity:
Prosím popište obsah
aktivity. Uveďte prosím, který
partner bude aktivitu
realizovat.


Zajištění personálních a organizačních rámcových
podmínek projektu, poskytování poradenství možným
nositelům projektů a realizace vlastních projektů.


Aktivität A1.2 / Aktivita A1.2


Förderung der Personal- und
Sachkosten der EUREGIO
EGRENSIS / Podpora
personálních a věcných
nákladů EUREGIA EGRENSIS


07.2015 06.2018 122.750,00 € Tschechische Republik /
Česká republika


Beschreibung der
Aktivität:
Bitte beschreiben Sie die
Inhalte der jeweiligen
Aktivität. Bitte geben Sie an,
welcher Partner die Aktivität
durchführen wird.


Sicherstellung der personellen und organisatorischen
Rahmenbedingungen des Projekts, die Antragsberatung
Dritter sowie Durchführung eigener Projekte.


Popis aktivity:
Prosím popište obsah
aktivity. Uveďte prosím, který
partner bude aktivitu
realizovat.


Zajištění personálních a organizačních rámcových
podmínek projektu, poskytování poradenství možným
nositelům projektů a realizace vlastních projektů.
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4.2 Zielgruppen / Cílové skupiny


Bitte wählen Sie projektrelevante
Zielgruppen aus. / Prosím vyberte cílové
skupiny relevantní pro projekt.


Bitte spezifizieren Sie die Zielgruppe und
beschreiben Sie, wie das Projekt dieser
Zielgruppe einen Nutzen stiften soll.


Prosím specifikujte cílovou skupinu a
popište, jaký užitek bude projekt pro cílovou
skupinu mít.


Zielwert / Cílová hodnota: 
Bitte schätzen Sie die ungefähre Zahl der
Personen / Organisationseinheiten für jede
Zielgruppe. / Prosím odhadněte přibližný
počet osob / organizačních jednotek pro
každou cílovou skupinu.


Bevölkerung / Obyvatelstvo


Die Euregio informiert regelmäßig die
Öffentlichkeit über ihre Arbeit, z. B. durch
Pressemitteilungen, Homepage, öffentliche
Veranstaltungen usw.


Euregio informuje pravidelně veřejnost o
své práci, např. tiskovými zprávami,
internetovými stránkami, veřejnými akcemi.


10.000,00


Öffentliche und private Institutionen /
Veřejné a soukromé instituce


Die Partner der Euregio sind
Wirtschaftskammern, Verbände, Vereine,
Bildungseinrichtungen usw. Sie sind
teilweise Mitglieder der Euregio oder
werden je nach Thema in
grenzüberschreitenden Fragestellungen
eigebunden.


Partneři euregia jsou hospodářské komory,
sdružení, spolky, vzdělávací instituce atd.
Částečně jsou členové euregia nebo jsou
zapojeny podle tématu do přeshraničních
úloh.


100,00


Behörden / Orgány veřejné správy


Die Euregio ist mit staatlichen und
regionalen Behörden vernetzt, z. B.
Ministerien, Bezirksregierungen,
Regionalämter usw. Diese werden über die
Euregio-Arbeit informiert oder begleiten das
Projekt als übergeordnete Stellen.


Euregio spolupracuje se státními a
regionálními úřady, např. ministerstvy,
vládními úřady, krajskými úřady atd. Jsou
informovány o činnostech euregia nebo
doprovázejí projekt jako nadřízené úrady.


20,00


Gebietskörperschaften / Územní korporace


Die Mitglieder der Euregio sind
hauptsächlich Landkreise, Städte und
Gemeinden. Die Euregio versteht sich als
Dienstleister in grenzüberschreitenden
Angelegenheiten für ihre Mitglieder.


Členové euregia jsou převážně okresy,
města a obce. Euregio se rozumí jako
poskytoval služeb pro členy v
přeshraničních příležitostech.


100,00


Institutionen aus den Bereichen Tourismus,
Raumplanung und Verkehrswirtschaft /
Instituce z oblasti cestovního ruchu,
územního rozvoje a dopravy


Fachstellen für Tourismus sind regelmäßig
in die Euregio-Arbeit einbezogen über
Projekte oder Veranstaltungen, um die
grenzüberschreitende Entwicklung der
Region in diesem Bereich voranzubringen.


Odborné subjekty cestovního ruchu jsou
pravidelně zapojeny do činností euregia v
rámci projektů a akcí, aby posílily
přeshraniční rozvoj regionu v této oblasti.


20,00


Blaulichtorganisationen / Záchranné a
bezpečnostní složky


Die Euregio begleitet die
grenzüberschreitende Arbeit von
Feuerwehren, Rettungsdienst usw. durch
Lobbyarbeit und Aktivitäten im Bereich
Sprache.


Euregio doprovází přeshraniční činnost
hasičů, záchranných služeb atd. odborně a s
aktivitami v oblasti jazyka.


20,00


Arbeitsmarktorganisationen / Organizace na
trhu práce


Die Euregio ist als assoziierter Partner in das
bayerisch-tschechische
Arbeitsmarktnetzwerk EURES eingebunden.


Euregio je zapojené do bavorsko-české síti
pracovního trhu EURES jako asociovaný
partner.


10,00
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4.3 Zeitplan / Harmonogram


Nr. Periode / 
Č. období


Dauer (in Monaten) / 
Doba trvání (v měsících)


Beginn / 
Začátek


Ende / 
Konec


1 36 01.07.2015 30.06.2018
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5. Projektbudget und Projektort / Rozpočet a místo realizace projektu
5.1 Partnerbudget / Rozpočet partnera


Partnerbudget / Rozpočet partnera - EUREGIO EGRENSIS Arbeitsgemeinschaft Bayern e. V.


Kostenplan / Rozpočet
Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady: nein / ne 
Falls ja, gewählter Prozentsatz / Pokud ano, zvolená procentní sazba: 20,00% 
Gewählter Prozentsatz für die Pauschale für Büro- und Verwaltungsausgaben / Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 15,00% 


Kostenkategorie / Kategorie nákladů Gesamt / Celkem
Personalkosten / Personální náklady / Personalkosten / Personální náklady 600.000,00 €


Büro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje / Büro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje 90.000,00 €


Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování / Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování 27.600,00 €


Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby / Kosten für externe Expertise und
Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby 129.975,00 €


Ausrüstungskosten / Výdaje na vybavení / Ausrüstungskosten / Výdaje na vybavení 37.500,00 €


Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce / Anschaffung und Miete von
Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce 0,00 €


Nettoeinnahmen / Čisté příjmy 0,00 €


Gesamt / Celkem 885.075,00 €


Finanzierungsplan / Finanční plán


Gesamt / Celkem Fördersatz / Dotační sazba
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíl EÚS (prostředky ERDF) 752.313,75 € 85,00 %


Nationale Kofinanzierung / Národní spolufinancování 132.761,25 €


Förderfähiges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera 885.075,00 €


Finanzierungsquellen der Partnermittel / Zdroje financování prostředků partnera 


Finanzierungsquelle / Zdroje
financování


Rechtsstatus / Typ prostředků Art der Finanzierung / Druh
financování


Gesamt / Celkem Status / Stav


EUREGIO EGRENSIS Arbeitsgemeinschaft
Bayern e. V. privat / soukromé Private Mittel / Soukromé zdroje 0,00 €


EUREGIO EGRENSIS öffentlich / veřejné Sonst. öffentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 106.877,70 €


Staatskanzlei öffentlich / veřejné Landesmittel / Krajský rozpočet 25.883,55 € gesichert / zajištěné


Gesamt / Celkem 132.761,25 €
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5.2 Ort der Projektdurchführung / Místo realizace projektu


Partnerbudget / Rozpočet partnera - Regionální sdružení obcí a měst EUREGIO EGRENSIS


Kostenplan / Rozpočet
Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady: nein / ne 
Falls ja, gewählter Prozentsatz / Pokud ano, zvolená procentní sazba: 20,00% 
Gewählter Prozentsatz für die Pauschale für Büro- und Verwaltungsausgaben / Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 15,00% 


Kostenkategorie / Kategorie nákladů Gesamt / Celkem
Personalkosten / Personální náklady / Personalkosten / Personální náklady 60.000,00 €


Büro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje / Büro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje 9.000,00 €


Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování / Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování 2.250,00 €


Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby / Kosten für externe Expertise und
Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby 50.340,00 €


Ausrüstungskosten / Výdaje na vybavení / Ausrüstungskosten / Výdaje na vybavení 1.160,00 €


Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce / Anschaffung und Miete von
Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce 0,00 €


Nettoeinnahmen / Čisté příjmy 0,00 €


Gesamt / Celkem 122.750,00 €


Finanzierungsplan / Finanční plán


Gesamt / Celkem Fördersatz / Dotační sazba
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíl EÚS (prostředky ERDF) 104.337,50 € 85,00 %


Nationale Kofinanzierung / Národní spolufinancování 18.412,50 €


Förderfähiges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera 122.750,00 €


Finanzierungsquellen der Partnermittel / Zdroje financování prostředků partnera 


Finanzierungsquelle / Zdroje financování Rechtsstatus / Typ prostředků Art der Finanzierung / Druh financování Gesamt / Celkem
Regionální sdružení obcí a měst EUREGIO
EGRENSIS öffentlich / veřejné Sonst. öffentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 12.275,00 €


Regionální sdružení obcí a měst EUREGIO
EGRENSIS öffentlich / veřejné Bundesmittel / Státní rozpočet 6.137,50 €


Gesamt / Celkem 18.412,50 €


Bitte setzen Sie ein Häkchen, in welchem Landkreis im Freistaat Bayern bzw. in welchem
Bezirk in der Tschechischen Republik das Projekt durchgeführt wird.


Prosím zaškrtněte, v jakém zemském okresu ve Svobodném státě Bavorsko resp. v jakém
kraji v České republice bude projekt realizován.


Ausgewählte NUTS Regionen des Programmgebiets im Freistaat Bayern /
Vybrané regiony NUTS v dotačním území ve Svobodném státě Bavorsko


Ausgewählte NUTS Regionen des Programmgebiets in der Tschechischen
Republik / Vybrané regiony NUTS v dotačním území v České republice
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Amberg, Kreisfreie Stadt
Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt
Amberg-Sulzbach
Neustadt a. d. Waldnaab
Schwandorf
Tirschenreuth
Bayreuth, Kreisfreie Stadt
Hof, Kreisfreie Stadt
Bayreuth, Landkreis
Hof, Landkreis
Kronach
Kulmbach
Wunsiedel i. Fichtelgebirge


Plzeňský kraj
Karlovarský kraj


Bitte erläutern Sie im Textfeld, ob die ausgewählten räumlichen Einheiten vollständig oder
nur teilweise abgedeckt werden. Falls diese nur teilweise abgedeckt werden, nennen Sie
bitte die betroffenen Gemeinden.


V textovém poli prosím uveďte, zda jsou vybrané územní jednotky pokryty zcela nebo
pouze částečně. Pokud jsou tyto územní jednotky pokryty pouze částečně, vyjmenujte
prosím dotyčné obce.


Vom Bezirk Pilsen wird nur der ehem. Landkreis Tachov erfasst. Z Plzeňského kraje je zahrnut jen bývalý okres Tachov.


Aktivitäten außerhalb des Programmgebiets / Aktivity mimo dotační území
Bitte benennen Sie jene Aktivitäten, die außerhalb des Programmgebiets stattfinden, und
geben Sie an, wo diese Aktivitäten jeweils stattfinden. Bitte beschreiben Sie, welchen
Mehrwert diese Aktivitäten für das Programmgebiet haben.


Prosím vyjmenujte aktivity, které se konají mimo dotační území, a uveďte, kde se tyto
aktivity konají. Popište prosím, jaký přínos mají tyto aktivity pro dotační území.


Übereinstimmend mit der EU-Verordnung dürfen 20% der Mittel für die Durchführung
von Aktivitäten außerhalb des Programmgebiets eingesetzt werden. Es ist denkbar, dass
potenzielle Projektträger, die außerhalb des Programmgebiets ihren Sitz haben,
Beratungen nachfragen. Auf tschechischer Seite wird eine Studienreise außerhalb des
Fördergebiets durchgeführt.


V souladu s nařízením EU je možné 20% prostředků použít na realizaci aktivit mimo
území. Je to možné, že popř. nositel projektu se sídlem mimo dotační území požádá o
konzultaci. Na české straně bude jedna studijní cesta uskutečněna mimo podporované
území.


1. Gesamtbudget der Aktivitäten außerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Celkové způsobilé výdaje aktivit mimo dotační území (indikativně) 23.059,23 €


2. Davon Kosten für Marketingmaßnahmen und Aufbau von Kapazitäten (indikativ) / Z toho výdaje na aktivity mimo dotační území týkající se
propagačních činností a budování kapacit (indikativně) 0,00 €


3. Gesamtbudget der Aktivitäten außerhalb des Programmgebiets abzüglich der Kosten für Marketingmaßnahmen und Aufbau von Kapazitäten
(indikativ, Zeile 1 minus Zeile 2) / Celkové způsobilé výdaje aktivit mimo dotační území bez aktivit mimo dotační území týkajících se propagačních
činností a budování kapacit (indikativní, 1. řádek minus 2. řádek)


23.059,23 €


4. EFRE-Mittel außerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Prostředky ERDF mimo dotační území (indikativně) 19.600,35 €


5. EFRE-Mittel außerhalb des Programmgebiets ohne Marketingmaßnahmen und Aufbau von Kapazitäten (indikativ, Zeile 4 minus Zeile 2 multipliziert
mit dem Fördersatz - falls unterschiedliche Fördersätze der Projektpartner, mit dem niedrigeren) / Prostředky ERDF mimo dotační území bez aktivit
týkajících se propagačních činností a budování kapacit (indikativně, 4. řádek minus 2. řádek krát dotační sazba - v případě rozdílných dotačních sazeb
projektových partnerů nižší dotační sazba) 0.7000000000


19.600,35 €


6. Anteil der EFRE-Mittel außerhalb des Programmgebiets ohne Marketingmaßnahmen und Aufbau von Kapazitäten an den EFRE-Gesamtmitteln des
Projekts (indikativ, Zeile 5 dividiert durch EFRE-Gesamtmittel des Projekts) / Podíl prostředků ERDF mimo dotační území bez aktivit týkajících se
propagačních činností a budování kapacit na celkových prostředcích ERDF za projekt (indikativně, 5. řádek děleno celkové prosředky ERDF za projekt)


2,29 %
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5.3 Erwerb von Grundstücken / Nákup pozemků


Kosten für den Erwerb des Grundstücks / Náklady
na nákup pozemku


Gesamtbudget des Projekts / Celkové způsobilé
výdaje projektu


Anteil der Grundstückkosten am Gesamtbudget /
Podíl nákladů na nákup pozemku na celkových
způsobilých výdajích


Anlagen / Přílohy
Nr. /
Č.


Dateiname / Název souboru Beschreibung / Popis


1 Erklärung_Subventionserheblichkeit_PSK.pdf


2 Partnerschaftsvereinbarung_PSK.pdf


3 Anlage_Projektkontext_Übergeordnete_Strategien_CZ_DE.pdf


Mit Einreichen des Antrags bestätigt der Leadpartner die Kenntnisnahme und die Beachtung der folgenden Ausführungen:
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1.  
2.  


3.  
4.  
5.  
6.  
7.  


8.  
9.  


10.  


11.  
12.  


13.  


1.  
2.  


3.  
4.  
5.  
6.  
7.  


8.  
9.  


10.  
11.  
12.  


13.  


Mit Einreichen des Antrags bestätigt der Leadpartner die Kenntnisnahme und die Beachtung der folgenden Ausführungen:


Der Leadpartner beantragt mit dem vorliegenden Antrag die Förderung des beschriebenen Projektes aus dem Ziel ETZ Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020.
Der Leadpartner bestätigt, dass mit der Durchführung des Projektes erst nach Abschluss des Rahmenvertrages Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 bzw. nach dem in der Zustimmung zum Beginn der
Projektdurchführung festgelegten Datum begonnen wird. Vor Abschluss des Rahmenvertrages Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 bzw. vor dem in der Zustimmung zum Beginn der Projektdurchführung
festgelegten Datum dürfen lediglich Maßnahmen zur Vorbereitung des Projektes durchgeführt werden, die in begrenzter Höhe zuschussfähig sind.
Auf die Bewilligung der beantragten EU-Mittel besteht kein Rechtsanspruch.
Die EU-Mittel werden ausschließlich zur Finanzierung der zuschussfähigen Kosten des beschriebenen Projektes verwendet.
Die Bereitstellung der EU-Mittel ist vom Eingang entsprechender EU-Mittel bei der EU-Bescheinigungsbehörde (StMWi) abhängig. Die Auszahlung der EU-Mittel kann erst nach Eingang der EU-Mittel erfolgen.
Der Abruf der EU-Mittel kann erst erfolgen, wenn tatsächlich getätigte Ausgaben in entsprechender Höhe vorliegen (Erstattungsprinzip).
Der Leadpartner wird darauf hingewiesen, dass die im Zusammenhang mit den beantragten EU-Mitteln stehenden Daten auf Datenträger gespeichert werden. Mit seinem Antrag erklärt sich der Leadpartner damit einverstanden, dass
die Daten im Rahmen der europäischen und nationalen Rechtsvorschriften an Dritte (z.B. Europäische Kommission) weitergegeben werden können.
Werden EU-Mittel gewährt, so erklärt sich der Leadpartner damit einverstanden, dass er in das gemäß Artikel 115 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 zu veröffentlichende Verzeichnis der Begünstigten aufgenommen wird.
Der Leadpartner hat im Rahmen der europäischen und nationalen Rechtsvorschriften an der Begleitung, Bewertung und Kontrolle des Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 mitzuwirken und die erforderlichen
Auskünfte zu erteilen.
Der Leadpartner bestätigt die Richtigkeit und die Vollständigkeit der im Zusammenhang mit den beantragten EU-Mitteln gemachten Angaben in deutscher und tschechischer Sprache. Der Leadpartner ist verpflichtet, änderungen in den
gemachten Angaben unverzüglich anzuzeigen.
Der Leadpartner bestätigt, dass bei der Entwicklung des Projektes die Grundsätze der Sparsamkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit beachtet wurden.
Vorsätzlich oder leichtfertig falsche oder unvollständige Angaben sowie das vorsätzliche oder leichtfertige Unterlassen einer Mitteilung über änderungen in diesen Angaben können die Strafverfolgung wegen Subventionsbetruges zur
Folge haben. Zusätzlich wurde die Anlage „Subventionserheblichkeit der Angaben des Antrages“ vom bayerischen Projektpartner zur Kenntnis genommen, unterzeichnet und dem Antrag beigefügt.
Ergänzend zur Einreichung des Projektantrags über das eMS übermittelt der Leadpartner den Antrag in Papierform (mit rechtsverbindlicher Unterschrift) in zweifacher Ausfertigung im Original an die zuständige antragsbearbeitende
Stelle des Leadpartners. Dies gilt ebenfalls für die gemeinsame Anlage „Partnerschaftsvereinbarung“.


Předložením žádosti vedoucí partner stvrzuje, že bere na vědomí následující ustanovení a bude jich dbát:


Vedoucí partner touto žádostí žádá o podporu výše popsaného projektu z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020 Cíl EÚS.
Vedoucí partner potvrzuje, že s realizací projektu začne teprve po uzavření Rámcové smlouvy Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020, resp. po datu uvedeném v Souhlasu se zahájením realizace projektu. Před
uzavřením Rámcové smlouvy Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020, resp. před datem uvedeným v Souhlasu se zahájením realizace projektu smějí být realizovány pouze aktivity související s přípravou projektu,
které jsou způsobilé v omezené výši.
Právní nárok na schválení žádaných prostředků EU je vyloučen.
Prostředky EU lze použít výhradně k financování způsobilých výdajů popsaného projektu.
Poskytnutí prostředků EU závisí na převodu odpovídajících prostředků EU na účet Certifikačního orgánu EU (StMWi). Proplacení prostředků EU může proběhnout teprve po jejich převodu.
Prostředky EU je možno získat až po prokázání skutečně uhrazených výdajů v příslušné výši (princip refundace).
Vedoucí partner se upozorňuje na to, že data související s požadovanými prostředky EU jsou ukládána na nosiče dat. Svou žádostí vedoucí partner prohlašuje, že souhlasí s tím, že údaje mohou být v rámci evropské a národní legislativy
dále předávány třetí osobě (např. Evropské komisi).
Pokud budou poskytnuty prostředky EU, pak vedoucí partner souhlasí s tím, že bude dle čl. 115 odst. 2 Nařízení (EU) č.1303/2013 zveřejněn v seznamu příjemců.
Vedoucí partner je povinen spolupracovat v rámci evropských a národních právních předpisů na monitorování, hodnocení a kontrole programu Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020 a poskytovat potřebné
informace.
Vedoucí partner potvrzuje správnost a úplnost údajů v německém a českém jazyce poskytnutých v souvislosti s požadovanými prostředky EU. Vedoucí partner je povinen ihned oznámit změny v uvedených údajích.
Vedoucí partner potvrzuje, že při přípravě projektu postupoval podle zásady hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.
Úmyslně nebo z nedbalosti poskytnuté nesprávné nebo neúplné údaje a úmyslně nebo nedbalostí způsobené opomenutí oznámení změn v těchto údajích mohou mít právní důsledky. Navíc byla bavorským partnerem vzata na vědomí,
podepsána a přiložena k žádosti příloha „Zásadní význam v žádosti uvedených údajů pro udělení dotace“.
K žádosti, podané přes elektronický Monitorovací systém, doručí vedoucí partner příslušnému místu zpracovávajícímu žádost vedoucího partnera také žádost v tištěné formě ve dvojím vyhotovení v originále (s podpisem statutárního
zástupce). To platí rovněž pro společnou přílohu "Partnerská dohoda".


Ort / Místo Datum / Datum


____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________


Name der unterzeichnenden Person / Jméno podepisující osoby Unterschrift des Leadpartners / Podpis vedoucího partnera


____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________





		Checkbox1: Off
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Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit
Freistaat Bayern - Tschechische Republik 
Ziel ETZ 2014 - 2020 
Program přeshraniční spolupráce 
Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 
Cíl EÚS 2014 - 2020


Euregionale Governance und Netzwerke /
Euroregionální governance a sítě


12.04.2016 11:11:00
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Projektzusammenfassung / Shrnutí projektu


1. Projektzusammenfassung / Shrnutí projektu
Eckdaten des Projekts / Identifikace projektu


Prioritätsachse / Prioritní osa 4 Nachhaltige Netzwerke und institutionelle Kooperation / Udržitelné sítě a institucionální
spolupráce


Spezifisches Ziel / Specifický cíl
Intensivierung der Integration, Harmonisierung und Kohärenz im bayerisch-tschechischen
Grenzraum / Dosažení vyšší míry přeshraniční integrace, harmonizace a soudržnosti v
česko-bavorském příhraničí


Projektname / Název projektu Euregionale Governance und Netzwerke / Euroregionální governance a sítě


Projektnummer (automatisch generiert) / Číslo projektu (automaticky
generováno) 17


Name der Organisation des Leadpartners / Název organizace vedoucího
partnera EUREGIO Bayerischer Wald – Böhmerwald – Unterer Inn e.V.


Projektlaufzeit / Doba realizace projektu Projektbeginn / Začátek realizace projektu Projektende / Konec realizace projektu
36 Monat(e) / 36 měsíc(e) 01.07.2015 30.06.2018
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Beschreiben Sie bitte zusammenfassend die Ziele und den Inhalt des
Projekts, geplante Aktivitäten, Zielgruppen und den erwarteten Mehrwert
für das Programmgebiet.


Stručně popište cíle a obsah projektu, plánované aktivity, cílové skupiny a
očekávanou přidanou hodnotu, kterou projekt přinese dotačnímu území.


Die geplanten Aktivitäten beider Partner sind inhaltlich in drei grundlegende Bereiche
gegliedert: – Koordinierung1. Grenzüberschreitende Programmraumentwicklung 
akuteller grenzüberschreitender Belange, Impulsgebung für neue gü. Initiativen,
Austausch auf euregionaler Ebene. Den Schwerpunkt der Aktivitäten sollen insbesondere
die Förderung der kommunalen und zivilgesellschaftlichen Kooperationen darstellen,
ebenso die Zusammenarbeit interkommunaler Interessenverbunde wie Mikroregionen
und integrierter ländlicher Entwicklungspartnerschaften, die Zusammenarbeit im
Tourismus-, Kultur- und Gesundheitsbereich auf lokaler Ebene, die Umsetzung einer
breiten Sprachoffensive Deutsch-Tschechisch und sofern die aktuelle Entwicklung es
erfordert, ebenso das Thema Drogenprävention. Zu allen diesen Themen werden
Informations- und Koordinationsveranstaltungen durchgeführt. 2. Unterstützung der


– Beratung für Antragsteller im Bereich der Großprojekte,Programmumsetzung 
Projektpartnersuche, Begleitung bei der Projektumsetzung, Zusammenarbeit mit den
Programmbehörden. – Verwaltung und Administration auf3. Dispositionsfonds 
bayerischer Seite. 
Öffentlichkeitsarbeit für alle drei Bereiche. 
Auf bayerischer Seite werden in die Projektumsetzung 4,14 Vollzeitäquivalente eingesetzt
(davon 2 für die Umsetzung des Dispositionsfonds). Auf tschechischer Seite handelt es
sich um zwei Vollzeitäquivalente. 
Das Projekt erreicht durch seine Aktivitäten alle Zielgruppen, die unter Punkt
„Zielgruppen“ spezifiziert sind. Durch die gemeinsame Umsetzung der o.g. Aktivitäten
werden institutionelle Kapazitäten und das Wissen auf beiden Seiten der Grenze genutzt
und es entsteht auf diese Weise ein Mehrwert für die gesamte Region. 
Das Ziel des Projektes ist der Beitrag zur Erhöhung der Anzahl der Projektpartner, die in
langfristige, institutionelle Kooperationen eingebunden sind.


Plánované aktivity obou partnerů jsou obsahově rozděleny do tří základních kategorií: 1.
– koordinace aktuálních přeshraničníchPřeshraniční rozvoj programového území 


záležitostí, impulzy pro nové přeshr. iniciativy, výměna na euroregionální úrovni. Těžištěm
aktivit má být především podpora komunálních a společenských kooperací, spolupráce
interkomunálních zájmových sdružení jako jsou mikroregiony a partnerství v rámci
integrovaného rozvoje venkova, spolupráce na lokální úrovni v oblasti cestovního ruchu,
kultury a zdravotnictví, realizace široké jazykové ofenzívy a pokud to aktuální vývoj vyžádá,
také téma drogové prevence. Ke všem těmto tématům budou připraveny informační a
koordinační akce.  – poradenství pro žadatele v oblasti 2. Podpora realizace programu 
velkých projektů, hledání partnerů pro projekty, doprovázení při realizaci, aktivity na
podporu pokračování projektů, spolupráce s programovými institucemi 3. Dispoziční


–správa a administrace na bavorské straně. fond 
Práce s veřejností pro všechny tři oblasti. 
Na bavorské straně budou do realizace projektu zapojeni pracovníci ve výši 4,14 plných
úvazků (z toho 2 na administraci Dispozičního fondu). Na české straně se jedná o dva plné
úvazky. 
Projekt svými aktivitami zasáhne všechny cílové skupiny, specifikované v bodě „Cílové
skupiny“. Společnou realizací výše uvedených aktivit dojde k využití kapacit a znalostí na
obou stranách hranice a vzniku přidané hodnoty pro celý region. 
Cílem projektu je přispět ke zvýšení počtu projektových partnerů, zapojených do
dlouhodobých, institucionálních kooperací.
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2. Projektpartner / Partneři projektu
Leadpartner / Vedoucí partner LP 1
Name der Organisation / Název organizace EUREGIO Bayerischer Wald – Böhmerwald – Unterer Inn e.V.


Abteilung / Organisationseinheit / Oddělení / Organizační jednotka
Staat / Stát (NUTS 0) DEUTSCHLAND


Sitz außerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území nein / ne


Regierungsbezirk in Bayern / Kohärenzregion in der Tschechischen Republik
/ Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2) Niederbayern


Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v
Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3) Freyung-Grafenau


Adresse / Adresa Schlosssteig 1, 94078 Freyung


Homepage / Internetové stránky www.euregio-bayern.de


Zeichnungsberechtigter Vertreter / Statutární zástupce Sebastian Gruber, landrat@landkreis-frg.de, +49 8551 - 57115


Kontaktperson / Kontaktní osoba Kaspar Sammer, k.sammer@euregio-bayern.de, +49 8551 - 57430


Projektpartnertyp / Typ organizace partnera Verein, Verband, Interessenvertretung


Rechtsform / Právní forma Verein


Rechtsstatus / Typ prostředků privat / soukromé


Fördersatz / Dotační sazba 85,00 %


Umsatzsteueridentifikationsnummer (wenn vorhanden) / IČO / DIČO (pokud
existuje) 153/108/10085


Vorsteuerabzugsberechtigung in Bezug zum Projekt / Nárok na odpočet DPH
ve vazbě na projekt nein / ne


Fachliche Kompetenzen und Erfahrungen:
Beschreiben Sie die projektrelevanten fachlichen Kompetenzen und Erfahrungen Ihrer
Organisation.


Odborné kompetence a zkušenosti:
Popište odborné kompetence a zkušenosti Vaší organizace relevantní pro projekt.


Die EUREGIO Bayerischer Wald – Böhmerwald – Unterer Inn begleitet als regionaler
Akteur den Bereich der Grenzraumentwicklung seit mehr als 20 Jahren. Sie begleitet die
politischen Interessen der Grenzregion, trägt zur grenzüberschreitenden regionalen
Entwicklung bei und berät einzelne Initiativen. Seit 2001 ist die EUREGIO
eigenverantwortlich für die Abwicklung des Kleinprojektefonds in den
INTERREG-A-Programmen mit der Tschechischen Republik und der Republik Österreich
zuständig.


EUREGIO Bavorský les – Šumava – Dolní inn doprovází jako regionální aktér oblast rozvoje
příhraničí již více než 20 let. Doprovází politické zájmy příhraničního regionu, přispívá k
přeshraničnímu regionálnímu rozvoji a provádí poradenskou činnost u jednotlivých
iniciativ. Od roku 2001 je EUREGIO zodpovědné za realizaci fondu malých projektů v
programech INTERREG-A s Českou republikou a Rakouskem.
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Ziel 3 / Erfahrung in grenzübergreifender Projektarbeit:
Falls zutreffend, beschreiben Sie die Erfahrung Ihrer Organisation in der Umsetzung
und/oder im Management von grenzübergreifenden Projekten zwischen dem Freistaat
Bayern und der Tschechischen Republik. Bitte nennen Sie die konkreten Ziel 3-Projekte,
an denen Sie sich beteiligt haben und inwiefern sich Ihr neues Projekt von diesen
Projekten unterscheidet.


Cíl 3 / Zkušenosti s přeshraničními projekty:
Je-li to relevantní, popište zkušenosti Vaší organizace při realizaci a/nebo řízení
přeshraničních projektů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. Uveďte
prosím konkrétní projekty Cíle 3, na kterých jste se podíleli, a jak se Váš nový projekt od
těchto projektů liší.


Die EUREGIO ist seit INTERREG II an der Umsetzung der Förderprogramme beteiligt. Seit
2001ist sie als beliehene Förderstelle für die Abwicklung des Dispositionsfonds für
grenzüberschreitende Kleinprojekte zuständig. Im Interreg IIIA sowie im Ziel 3 –
Programm war die EUREGIO als Leadpartner für die Personal- und Sachkostenförderung
verantwortlich und als Partner für die Umsetzung des Dispositionsfonds.


EUREGIO se od dotačního období INTERREG II podílí na realizaci dotačních programů. Od
roku 2001 realizuje jako státem pověřené místo ve vlastní zodpovědnosti Dispoziční fond
pro malé přeshraniční projekty. V programech INTERREG IIIA a Cíl 3 bylo EUREGIO
leadpartnerem v projektu personálních a věcných nákladů a partnerem v projektu
Dispozičního fondu.


Projektpartner / Projektový partner PP 2
Name der Organisation / Název organizace Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy


Abteilung / Organisationseinheit / Oddělení / Organizační jednotka
Staat / Stát (NUTS 0) ČESKÁ REPUBLIKA


Sitz außerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území nein / ne


Regierungsbezirk in Bayern / Kohärenzregion in der Tschechischen Republik
/ Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2) Jihozápad


Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v
Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3) Plzeňský kraj


Adresse / Adresa Náměstí Míru 63/1, 33901 Klatovy


Homepage / Internetové stránky www.euregio.cz


Zeichnungsberechtigter Vertreter / Statutární zástupce František Vlček, info@euregio.cz, +420376399472


Kontaktperson / Kontaktní osoba Jana Mixánová, jana.mixanova@euregio.cz, +420376399472


Projektpartnertyp / Typ organizace partnera Nestátní neziskové organizace


Rechtsform / Právní forma Spolek - veřejné prostředky


Rechtsstatus / Typ prostředků öffentlich / veřejné


Fördersatz / Dotační sazba 85,00 %


Umsatzsteueridentifikationsnummer (wenn vorhanden) / IČO / DIČO (pokud
existuje) 47261102


Vorsteuerabzugsberechtigung in Bezug zum Projekt / Nárok na odpočet DPH
ve vazbě na projekt nein / ne


Fachliche Kompetenzen und Erfahrungen:
Beschreiben Sie die projektrelevanten fachlichen Kompetenzen und Erfahrungen Ihrer
Organisation.


Odborné kompetence a zkušenosti:
Popište odborné kompetence a zkušenosti Vaší organizace relevantní pro projekt.
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Die Euroregion Šumava – Jihozápadní Čechy ist seit ihrer Gründung im Jahr 1993 als
grenzüberschreitende Organisation an der gü. regionalen Entwicklung des
deutsch-tschechischen Grenzraums beteiligt. Neben den Erfahrungen mit der Verwaltung
der Kleinprojektefonds aus den Programmen Phare CBC und Interreg war die Euroregion
in den vergangenen Jahren Initiator und Koordinator grenzüberschreitender Aktivitäten
zwischen den kommunalen und zivilgesellschaftlichen Einrichtungen auf beiden Seiten
der Grenze.


Euroregion Šumava – Jihozápadní Čechy se od svého založení v roce 1993 podílí jako
přeshraniční organizace na přeshraničním regionálním rozvoji německo-českého
příhraničí. Kromě zkušeností se správou fondů malých projektů z programu Phare CBC a
Interreg byl Euroregion v uplynulých letech iniciátorem a koordinátorem přeshraničních
aktivit mezi komunálními a společenskými institucemi na obou stranách hranice.


Ziel 3 / Erfahrung in grenzübergreifender Projektarbeit:
Falls zutreffend, beschreiben Sie die Erfahrung Ihrer Organisation in der Umsetzung
und/oder im Management von grenzübergreifenden Projekten zwischen dem Freistaat
Bayern und der Tschechischen Republik. Bitte nennen Sie die konkreten Ziel 3-Projekte,
an denen Sie sich beteiligt haben und inwiefern sich Ihr neues Projekt von diesen
Projekten unterscheidet.


Cíl 3 / Zkušenosti s přeshraničními projekty:
Je-li to relevantní, popište zkušenosti Vaší organizace při realizaci a/nebo řízení
přeshraničních projektů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. Uveďte
prosím konkrétní projekty Cíle 3, na kterých jste se podíleli, a jak se Váš nový projekt od
těchto projektů liší.


Die Euroregion Šumava – Jihozápadní Čechy beteiligt sich seit ihrer Gründung an der
Umsetzung der Förderprogramme, anfangs Phare CBC, seit 2005 Interreg III, in dem sie
Leadpartner für das Projekt des Dispositionsfonds und Partner für das Projekt der
Personal- und Sachkosten war. Die gleiche Rolle übernahm sie auch im Programm Ziel 3.
Außerdem realisierte die Euroregion eine Reihe eigener Projekte, die aus den Mitteln des
Dispositionsfonds unterstützt wurden (z.B. Informationsfahrten für
bayerisch-tschechische Infozentren, Hallenfußballturnier „Euregio-Cup“, Seminar
„Buchführung ohne Grenzen“, Euregionale Karten und andere).


Euroregion Šumava – Jihozápadní Čechy se od svého založení podílí na realizaci dotačních
programů, nejprve Phare CBC, od roku 2005 Interreg III, ve kterém byl leadpartnerem
projektu Dispozičního fondu a partnerem projektu personálních a věcných nákladů.
Stejnou roli měl i v programu Cíl 3. Mimo to realizoval i řadu vlastních projektů, které byly
podpořeny z prostředků Dispozičního fondu (např. Poznávací zájezdy česko-bavorských
informačních center, Turnaj v sálové kopané „O pohár Euroregionu“, Seminář „Účetnictví
bez hranic“, mapy Euroregionu a další).
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3.1 Ausgangssituation / Výchozí situace


3. Projektbeschreibung / Popis projektu


Grenzübergreifende(s) Herausforderung / Problem / Potenzial:
Welche grenzübergreifende(s) Herausforderung / Problem / Potenzial wird durch das
Projekt aufgegriffen? Was soll durch das Projekt geändert werden? 
Bitte beschreiben Sie die Relevanz Ihres Projekts für das Programmgebiet hinsichtlich der
grenzüberschreitenden gemeinsamen Herausforderungen / Probleme / Potenziale.


Přeshraniční výzva / problém / potenciál:
Jaká společná přeshraniční výzva / problém / potenciál bude prostřednictvím projektu
řešen(a)? Co se má prostřednictvím projektu změnit? 
Popište prosím význam Vašeho projektu pro dotační území z hlediska řešení společných
přeshraničních výzev / problémů / potenciálů.


Die beiden Länder arbeiten seit mehr als 25 Jahren an ihren Grenzen aktiv zusammen.
Trotzdem ist es längst noch nicht gelungen, die Barrieren im alltäglichen Denken,
Arbeiten, Wirtschaften, Verwalten, Ausbilden, Betreuen von Menschen und Gestaltung der
Freizeitaktivitäten völlig abzubauen. Der Aktionsradius ist in vielen Bereichen an der
Grenze abgeschnitten. Durch die Bildung von langfristigen institutionellen Kooperationen
trägt das Projekt aktiv zur Lösung der Probleme und Herausforderungen in allen
Bereichen bei.


Obě země spolu aktivně spolupracují již více než 25 let ve svých příhraničních regionech.
Přesto se ještě zdaleka nepodařilo zcela odbourat bariery v každodenním smýšlení, práci,
vzdělávání, veřejné správě, péči o občany a organizaci volnočasových aktivit. Akční rádius
je v mnoha oblastech ukončen na státních hranicích. Vytvářením dlouhodobých
institutionálních kooperací projekt aktivně přispěje k řešení výzev a problémů ve všech
oblastech života.


Vorgehensweise und Projektansatz:
Wie ist die geplante Vorgehensweise / der Projektansatz? Durch was unterscheidet sich
der Projektansatz von bisher durchgeführten Projekten, bzw. von Problemlösungen im
gegebenen Bereich? Welche innovativen Elemente sind enthalten? 
Bitte beschreiben Sie die neuen Ansätze, die im Projekt entwickelt werden und/oder
bereits vorhandene Lösungsansätze, die im Projekt angepasst und durchgeführt werden.
Führen Sie an, in welcher Weise der gewählte Ansatz über die bereits existierende Praxis
im betreffenden Sektor / im Programmgebiet / in den Mitgliedstaaten hinausgeht.


Plánovaný postup a záměr projektu:
Jaký postup / přístup projekt využívá? V čem se liší postup / přístup projektu od dosud
realizovaných projektů, resp. řešení v dané oblasti? Jaké inovativní prvky jsou v projektu
zahrnuty? 
Popište prosím nová řešení, která budou v projektu vyvíjena a/nebo již existující řešení,
která budou v rámci projektu upravena a realizována. Uveďte, jakým způsobem přesahuje
zvolený přístup stávající postupy v daném odvětví / v dotačním území / v členských
státech.


Im Rahmen dieses Projektes sollen im Sinne einer weiteren Integration des
bayerisch-tschechischen Grenzraumes bestehende Kooperationen weiterentwickelt und
neue Netzwerke und langfristige Kooperationen initiiert werden. Der Schwerpunkt der
Projektaktivitäten soll auf der Intensivierung der grenzüberschreitenden kommunalen
und zivilgesellschaftlichen Zusammenarbeit liegen, wobei zukünftig verstärkt die
Gemeindebündnisse, Mikroregionen und Netzwerke im zivilgesellschaftlichen Bereich
begleitet werden  im Gegensatz zu den bisherigen Projekten, die in der Regel auf
Einzelkooperationen ausgerichtet waren. Dadurch soll der überwiegend ländlich geprägte
Grenzraum nachhaltig gestärkt und Projekte unterstützt werden, die eine wesentlich
breitere regionale Wirkung entfachen. Ausgewählte Schwerpunktthemen sind:
interkommunale Kooperationsformen, Netzwerke im Kultur- und zivilgesellschaftlichen
Bereich, gezielter Abbau der Sprachbarriere, neue Kooperationsformen im lokalen
Tourismus und Gesundheitswesen, grenzüberschreitende Willkommenskultur sowie die
Unterstützung und Begleitung überregionaler Kooperationsprojekte.  Diese Themen
werden von den Partnern im Rahmen von Informationsveranstaltungen und
Partnerseminaren aktiv koordiniert, nicht nur wie bisher unterstützend begleitet.


V rámci tohoto projektu mají být ve smyslu další integrace bavorsko-českého příhraničí
dále rozvíjeny stávající kooperace a iniciovány nové sítě a dlouhodobé kooperace.
Těžištěm projektových aktivit bude především zintenzivnění přeshraniční komunální a
společenské spolupráce, přičemž mají být intenzívněji podpořeny svazky obcí,
mikroregiony a sítě ve společenské oblasti na rozdíl od uplynulých projektů, které se
zpravidla týkaly kooperací jednotlivých partnerů.  Tím má dojít k trvalému posílení
příhraničí, které má převážně venkovský charakter a k podpoření projektů s podstatně
širším regionální působením. Zvolená hlavní témata jsou: interkomunální formy
spolupráce, sítě v kulturní a společenské oblasti, cílené odbourávání jazykové bariery,
nové formy spolupráce v cestovním ruchu a zdravotnictví na lokální úrovni, přeshraniční
welcoming culture a podpora a doprovázení nadregionálních kooperačních projektů. Tato
témata budou oběma partnery v rámci informačních akcí a partnerských seminářů
aktivně koordinována, ne jako dosud pouze podporována.
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Notwendigkeit der grenzüberschreitenden Kooperation:
Warum ist grenzüberschreitende Zusammenarbeit notwendig, um die Projektziele und
-ergebnisse zu erreichen? Welchen Mehrwert generiert das Projekt für das
Programmgebiet? 
Bitte erklären Sie, warum die Projektziele nicht oder nur teilweise ohne
grenzüberschreitende Zusammenarbeit erreicht werden können. Welche Barrieren
zwischen Bayern und der Tschechischen Republik werden durch das Projekt abgebaut?


Potřeba přeshraniční spolupráce:
Proč je přeshraniční spolupráce nutná pro dosažení cílů a výsledků projektu? Jakou
přidanou hodnotu přináší projekt dotačnímu území? 
Vysvětlete prosím, proč cíle projektu nemohou být dosaženy bez přeshraniční spolupráce
nebo mohou být dosaženy pouze částečně. Jaké bariéry mezi Českou republikou a
Bavorskem budou projektem odstraněny?


Um eine höhere Quantität und die notwendige Qualität der langfristigen institutionellen
Kooperationen erreichen zu können, ist eine sehr enge und strategisch abgestimmte
Kooperation der Projektpartner notwendig. Ohne die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit würden die Lösungsansätze für konkrete Themen und Probleme, die in
beiden Ländern vergleichbar sind, an der Grenze enden. Durch das gemeinsame Nutzen
der Kapazitäten und des Wissens entsteht ein deutlicher Mehrwert für das
Programmgebiet. Mit dem Projekt werden die regionalen Institutionen an die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit noch mehr herangeführt, Netzwerke aufgebaut
und die daraus resultierenden Synergien genutzt. Es werden Hemmnisse und Barrieren
jeglicher Art in diesem Kooperationsbereich abgebaut.


Pro dosažení vyšší míry kvantity a kvality dlouhodobých institucionálních kooperací je
nutná úzká a strategicky koncipovaná spolupráce projektových partnerů. Bez přeshraniční
spolupráce by možnosti řešení konkrétních témat a problémů, které jsou v obou zemích
srovnatelné, končily na hranicích. Díky společnému využívání kapacit a znalostí vzniká pro
programové území výrazná přidaná hodnota. Prostřednictvím projektu budou regionální
instituce ještě více zainteresovány pro přeshraniční spolupráci, vybudovány sítě a využity
vzniklé synergie. V této kooperační oblasti dojde ve všech ohledech k odbourávání zábran
a barier.
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3.2 Programmrelevanz / Relevance ve vazbě na program


Kooperationskriterien / Kritéria spolupráce:
Bitte setzen Sie ein Häkchen, welche Kooperationskriterien das Projekt erfüllt und beschreiben Sie, wie diese erfüllt werden. Bitte beachten Sie, dass die Kriterien "Gemeinsame
Ausarbeitung" und "Gemeinsame Durchführung" verpflichtend zu erfüllen sind. / Prosím zaškrtněte, jaká kritéria spolupráce projekt splňuje a popište, jak budou splněna. Prosím
vezměte na vědomí, že kritéria "Společná příprava" a "Společná realizace" je nutno splnit vždy.


Kooperationskriterium / Kritérium
spolupráce


Beschreibung Popis


Gemeinsame Ausarbeitung (verpflichtend) /
Společná příprava (nutno splnit vždy) X


Das Projekt wurde im Rahmen von Besprechungen und
Arbeitstreffen inhaltlich und fördertechnisch gemeinsam
entwickelt und abgestimmt. Der Antrag wurde gemeinsam
ausgearbeitet und die Aufgabenverteilung zwischen den
Projektpartnern erörtert.


Projekt byl po obsahové a technické stránce společně vytvořen
v rámci schůzek a pracovních setkání. Žádost byla společně
vypracována a došlo k rozdělení úkolů mezi oběma partnery.


Gemeinsame Durchführung (verpflichtend) /
Společná realizace (nutno splnit vždy) X


Die EUREGIO in Freyung übernimmt als Leadpartner die
Projektkoordination. Gemeinsam werden folgende Aktivitäten
durchgeführt: 1. Grenzübergreifende
Programmraumentwicklung – alle unter diesem Punkt im
bayerischen sowie im tschechischen Projektteil angeführten
Aktivitäten. 2. Unterstützung der Projektumsetzung – alle
unter diesem Punkt im bayerischen sowie tschechischen
Projektteil angeführten Aktivitäten. Die Koordinierung der
Aktivitäten erfolgt in regelmäßigen
Geschäftsführerbesprechungen sowie im Rahmen von
Arbeitsgesprächen zu den genannten Tätigkeitsbereichen.


EUREGIO ve Freyungu zajišťuje jako lead partner koordinaci
projektu. Společně budou realizovány následující aktivity: 1.
Přeshraniční rozvoj programového území – všechny pod tímto
bodem jak v bavorské tak v české projektové části uvedené
aktivity. 2. Podpora realizace programu - všechny pod tímto
bodem jak v bavorské tak v české projektové části uvedené
aktivity. Koordinace aktivit bude realizována v rámci
pravidelných schůzek jednatelství a v rámci pracovních setkání
k uvedeným pracovním oblastem.


Gemeinsames Personal / Společný personál X


Das projektbezogene Personal wird in den beiden regionalen
Büros der EUREGIO in Freyung und in Běšiny tätig sein. In
Freyung werden insgesamt 4,14 Vollzeitäquivalente eingesetzt,
in Běšiny 2 Vollzeitkräfte. Dieses Personal sichert die
Umsetzung der Projektziele in den unter Punkt „Aktitiväten“
genannten Bereichen. Davon 2 Vollzeitäquivalente werden auf
bayerischer Seite für die Abwicklung des Dispositionsfonds
eingesetzt. Die regionalen Büros stellen zudem
Räumlichkeiten und technische Einrichtung zur Verfügung.


Projektový personál bude pracovat v obou regionálních
kancelářích Euregia ve Freyungu a Běšinech. Ve Freyungu
budou nasazeny celkem 4,14 pracovní síly na plný úvazek a v
Běšinech 2 pracovní síly na plný úvazek. Tento personál zajistí
realizaci projektových cílů v oblastech, uvedených v bodě
„Aktivity“. Z toho 2 plné pracovní úvazky budou na bavorské
straně nasazeny pro administraci Dispozičního fondu.
Regionální kanceláře navíc dají k dispozici prostory a technické
vybavení.


Gemeinsame Finanzierung / Společné
financování X


Das Projekt wird auf beiden Seiten durch die Projektpartner
finanziert. Der Kostenplan beträgt auf bayerischer Seite
1.119.500,00 € (einschließlich der Abwicklung des
Dispositionsonds) und auf tschechischer Seite 125.390,00 €.


Projekt je financován partnery na obou stranách. Rozpočet činí
na bavorské straně 1.119.500,00 (včetně administrace
Dispozičního fondu) a na české straně 125.390,00 €.
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Spezifisches Ziel / Specifický cíl
Intensivierung der Integration, Harmonisierung und Kohärenz im bayerisch-tschechischen
Grenzraum / Dosažení vyšší míry přeshraniční integrace, harmonizace a soudržnosti v
česko-bavorském příhraničí


Projektgesamtziel:
Wie lautet das Projektgesamtziel? Bitte erläutern Sie des Weiteren, wie das Projekt zu dem
gewählten Spezifischen Ziel beiträgt.


Hlavní cíl projektu:
Jaký je hlavní cíl projektu? Dále prosím uveďte, jak Váš projekt přispívá k vybranému
specifickému cíli.


Das Projekt zielt auf die Intensivierung der Integration, Harmonisierung und Kohärenz im
bayerisch-tschechischen Grenzraum ab. Das spezifische Ziel soll durch die unter
„Aktivitäten“ genannten Maßnahmen in den Bereichen 1. Grenzübergreifende
Programmraumentwicklung, 2. Unterstützung der Programmumsetzung und 3.
Dispositionsfonds erreicht werden.


Projekt je zaměřen na dosažení vyšší míry integrace, harmonizace a soudržnosti v
česko-bavorském příhraničí. Specifického cílé má být dosaženo prostřednictvím opatření,
uvedených v poli „Aktivity“ v oblastech 1. Přeshraniční rozvoj programového území, 2.
Podpora realizace programu a 3. Dispoziční fond.


Programmspezifischer Ergebnisindikator / Programový indikátor výsledku:
Wählen Sie einen Ergebnisindikator des Programms, zu dem das Projekt beitragen wird. /
Vyberte indikátor výsledku programu, ke kterému bude projekt přispívat.


Intensität der grenzübergreifenden Zusammenarbeit / Intenzita přeshraniční spolupráce


Ergebnisse des Projekts:
Nennen Sie die wichtigsten angestrebten Ergebnisse Ihres Projekts. Führen Sie an, wie
diese Ergebnisse zum Ergebnisindikator des Programms beitragen.


Výsledky projektu:
Uveďte nejdůležitější plánované výsledky Vašeho projektu. Uveďte, jak tyto výsledky
přispívají k indikátoru výsledku programu.


Ergebnisse nach Aktivitäten: 1. Grenzübergreifende Programmraumentwicklung: BY:
Koordinierung grenzüberschreitender Belange, gü-Aktivitäten als Anstoß für Projekte,
Austausch mit Euregios, (20 Vorträge, 8 Informationsveranstaltungen, 20
Austauschtermine einschließlich Vertretung in überregionalen Grenzraumnetzwerken –
AGEG, EDM, Planungsverbände…). CZ: Behandlung grenzüberschreitender Themen auf
strategischer und operativer Ebene, Intensivierung der Zusammenarbeit der
Mikroregionen und der Lokalen Aktionsgruppen, Kooperationen der lokalen
Tourismusverbände (z.B. ländlicher Tourismus, Bierweltregion), grenzüberschreitende
Drogenproblematik, aktuelle grenzüberschreitende Themen im Zusammenhang mit den
Bedürfnissen der Städte, Gemeinden und Mikroregionen (20
Informationsveranstaltungen und Workshops, 40 Koordinierungstreffen, laufende
telefonische und elektronische Koordinierung). 15 Koordinierungstreffen im Rahmen der
Euregio. 2. Unterstützung der Programmumsetzung: BY: Abstimmung mit
Programmbehörden, Behandlung von Projektanfragen, Beratung von Projektträgern,
Projektpartnersuche, Begleitung bei der Projektumsetzung, Aktivitäten zur
Projektfortführung. (6 Begleitausschusssitzungen, ca. 50 Projektanfragen, 100
umfassende Beratungsgespräche, telefonische und elektronische Abstimmung). CZ:
kontinuierliches Informationsangebot, Best-Practice-Transfer, Beratungstätigkeit über die
Möglichkeiten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, Erstberatungsangebot über
die Möglichkeiten der Förderung aus dem Programm Ziel ETZ (50 Beratungen), Suche
nach geeigneten langfristigen Partnerschaften. Präsentation des Programms und der
Projekte auf Veranstaltungen Dritter (10 Präsentationen). 3. Abwicklung des
Dispositionsfonds: BY: Behandlung von Projektanfragen, Beratung von Projektträgern,
Projektpartnersuche, Betreuung Regionaler Lenkungsausschuss, Zuwendungsbescheide,
Abrechnungsprüfung, Vor-Ort-Kontrolle, Aktivitäten zur Fortführung von Projekten.(200
Projektanfragen, 150 Anträge, 6 RLA-Sitzungen) Öffentlichkeitsarbeit: BY: 3 Jahresberichte,
6 Newsletter, laufende Pressemitteilungen und Informationen über das Programm und
die Projekte, Homepagepflege. CZ: lokale und regionale Öffentlichkeitsarbeit,
elektronisches Newsletter (12), Presseberichte über das Programm und die Projekte (12),
Jahresberichte (3), laufende Beiträge auf der Homepage und in sozialen Netzen.


Výsledky podle aktivit: 1. Přeshraniční rozvoj programového území: BY: koordinace
přeshraničních záležitostí, přeshraniční aktivity jako impuls pro nové projekty, výměna
mezi Euroregiony (20 přednášek, 8 informačních akcí, 20 schůzek s euroregiony včetně
zastoupení v nadregionálních příhraničních sítí – AGEG, ERDV, plánovací sdružení...). CZ:
řešení přeshraničních témat na strategické a operativní úrovni, intenzifikace spolupráce s
mikroregiony a místními akčními skupinami, zaměření na cestovní ruch na lokální úrovni
(např. venkovská turistika, evropský region piva), přeshraniční drogová problematika,
aktuální přeshraniční témata v souvislosti s potřebami měst, obcí a mikroregionů (20
informačních akcí a workshopů, 40 koordinačních schůzek, průběžná telefonická a
elektronická koordinace). Koordinační schůzky v rámci Euroregionu – 15 schůzek. 2.
Podpora realizace programu: BY: spolupráce s programovými institucemi, zpracování
projektových námětů, konzultace pro žadatele, hledání partnerů pro projekty,
doprovázení při realizaci projektů, aktivity na podporu pokračování projektů (6 zasedání
Monitorovacího výboru, cca. 50 projektových námětů, 100 komplexních konzultačních
rozhovorů, telefonické a elektronické konzultace) . CZ: kontinuální možnosti informací a
schůzek, best-practice transfer, poradenství o možnostech přeshraniční spolupráce,
základní konzultace o možnostech dotace z Cíl EÚS (50 konzultací), vyhledávání vhodných
a dlouhodobých partnerství. Prezentace programu a projektů na akcích jiných subjektů
(10 prezentací) 3. Administrace Dispozičního fondu: BY: zpracování projektových námětů,
poradenství pro žadatele, hledání partnerů pro projekty, koordinace Regionálního řídícího
výboru, smlouvy se žadateli, kontrola vyúčtování, kontrola v prostorách žadatele, aktivity
na podporu pokračování projektů (200 projektových námětů, 150 žádostí, 6 zasedání
RŘV). Práce s veřejností: BY: 3 výroční zprávy, 6 newsletter, průběžná tisková sdělení a
informace o programu a projektech, webové stránky. CZ: práce s veřejností na lokální
úrovni a regionální úrovni, elektronický zpravodaj (12), tiskové zprávy o programu a
projektech (12), výroční zprávy (3), průběžné příspěvky na www a sociální síti.
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3.3 Projektkontext / Kontext projektu


Positive Wirkungen und Nachhaltigkeit der Projektergebnisse:
Welche positiven Wirkungen wird das Projekt für den bayerischen Grenzraum und für den
tschechischen Grenzraum haben?


Pozitivní dopady a udržitelnost výsledků projektu:
Jaké pozitivní dopady má projekt pro bavorské příhraničí a pro české příhraničí?


Das Projekt bietet die personellen und organisatorischen Rahmenbedingungen für die
Erhöhung der Quantität und der Qualität der langfristigen grenzüberschreitenden
Kooperationen, die das gemeinsame Nutzen der institutionellen Kapazitäten und des
Wissens ermöglichen. Dadurch entsteht ein Mehrwert und eine positive Wirkung für den
bayerischen sowie für den tschechischen Grenzraum.


Projekt vytváří personální a organizační rámcové podmínky pro zvýšení kvantity a kvality
dlouhodobých přeshraničních kooperací, které umožní společné využívání
institucionálních kapacit a znalostí. Tím vznikne přidaná hodnota a pozitivní působení pro
bavorské i české příhraničí.


In welchem Maße und wie ist eine Nutzung der Projektergebnisse auch nach
Projektabschluss auf beiden Seiten der Grenze erkennbar? 
Welche nachhaltigen Wirkungen wird das Projekt für den bayerisch-tschechischen
Grenzraum haben?


Do jaké míry budou výsledky projektu využívány na obou stranách hranice také po
ukončení projektu a jak? 
Jaké udržitelné dopady má projekt pro česko-bavorské příhraničí?


Nach dem Projektabschluss stehen die aufgebauten Netzwerke und Kooperationen für
die weitere Entwicklung der Grenzregion zur Verfügung und tragen zu einer effektiven
und gemeinsamen, grenzüberschreitenden regionalen Entwicklung bei.


Po skončení projektu jsou vzniklé sítě a kooperace k dispozici pro další rozvoj
příhraničního regionu a budou přispívat k efektivnímu a společnému, přeshraničnímu
regionálnímu rozvoji.


Unterziele:
Welche sind die Unterziele? Bitte untergliedern Sie (optional) Ihr Projektgesamtziel in max.
3 Unterziele. Bitte erläutern Sie die angelegten Unterziele.


Dílčí cíle:
Jaké jsou dílčí cíle? Prosím rozdělte (volitelně) Váš hlavní cíl projektu na max. 3 dílčí cíle.
Prosím vysvětlete zvolené dílčí cíle.


Übergeordnete Strategien:
Falls zutreffend, nennen Sie übergeordnete regionale, nationale oder europäische
Strategien, zu welchen das Projekt beiträgt. Beschreiben Sie, wie das Projekt zu den
angeführten Strategien beiträgt.


Nadřazené strategie:
Je-li to relevantní, jmenujte nadřazené regionální, národní nebo evropské strategie, ke
kterým projekt přispívá. Popište, jak projekt k uvedeným strategiím přispívá.


Das Projekt steht im Einklang mit folgenden Strategien und Dokumenten und trägt
inhaltich zu ihren Zielen bei: 
- Strategie Europa 2020 der Europäischen Kommission, 
- Territoriale Agenda der EU 2020, 
- Fünfter Kohäsionsbericht der Europäischen Kommission, 
- Gemeinsamer strategischer Rahmen für die EU-Strukturfonds, 
- Landesentwicklungsprogramm Bayern, 
- Entwicklungsprogramm der Region Pilsen, 
- Entwicklungsprogramm des Bezirkes Südböhmen 
- Strategischer Rahmenplan der Europaregion Donau-Moldau


Projekt je v souladu s následujícími strategiemi a dokumenty a obsahově přispívá k jejich
naplnění: 
- Strategie Evropa 2020 Evropské komise, 
- Územní agenda EU 2020, 
- Pátá kohezní zpráva Evropské komise, 
- Společný strategický rámec pro strukturální fondy EU, 
- Bavorský zemský rozvojový plán, 
- Program rozvoje Plzeňského kraje 
- Program rozvoje Jihočeského kraje 
- Strategický rámcový plán Evropského regionu Dunaj-Vltava


Beitrag zur Donauraumstrategie / Přínos ke Strategii EU pro dunajský region 
Falls zutreffend, bitte beschreiben Sie inwiefern das Projekt zur Umsetzung der
Donauraumstrategie beitragen wird.


Je-li to relevantní, popište prosím, jakým způsobem bude projekt přispívat k realizaci
Strategie EU pro dunajský region.
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3.4 Horizontale Prinzipien / Horizontální zásady


Synergien:
Bestehen Synergien zu anderen Projekten oder Initiativen (laufend oder abgeschlossen,
EU oder andere)?


Synergie:
Existují synergie s dalšími projekty nebo iniciativami (běžící nebo ukončené, EU nebo jiné)?


Das Projekt schafft die Rahmenbedingungen für die Umsetzung des Projektes
„Dispositionsfonds in der Region Bayerischer Wald - Böhmerwald“. 
Das Projekt knüpft zudem an folgende vorangegangenen Projekte an: Euregionale
Grenzraumentwicklung 2008-2010, 2011-2013, 2014-2015, Verwaltung und Administration
des Dispofonds der Euregio Šumava/BW 2007-2014 sowie analoge Projekte aus dem
Programm INTERREG IIIA.


Projekt zajišťuje rámcové podmínky realizace projektu „Dispoziční fond v regionu
Bavorský les – Šumava“. 
Projekt dále navazuje na předchozí projekty Euroregionální rozvoj příhraničí 2008-2010,
2011-2013, 2014-2015, Správa a administrace Dispofondu Euroregionu Šumava/Bavorský
les 2007-2014 a analogické projekty z programu INTERREG IIIA.


Bitte geben Sie eine Einschätzung, inwiefern das Projekt zu dem jeweiligen Horizontalen Prinzip beiträgt (0 neutral, + positiv, ++ sehr positiv) und begründen Sie Ihre Einschätzung. /
Prosím uveďte, jak projekt bude přispívat k jednotlivým horizontálním zásadám (0 neutrální, + pozitivní, ++ velmi pozitivní) a doplňte stručné zdůvodnění.


Horizontales Prinzip / Horizontální
zásada


Beitrag / Přínos Beschreibung Popis


Nachhaltige Entwicklung / Udržitelný rozvoj neutral / neutrální Bei der Umsetzung des Projektes werden
die Kriterien der Nachhaltigkeit beachtet.


Při realizaci projektu budou respektována
kritéria udržitelnosti.


Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung
/ Rovné příležitosti a zamezení diskriminace neutral / neutrální


Bei den Projektaktivitäten wird
grundsätzlich keine Bevölkerungsgruppe
ausgegrenzt, es wird darauf geachtet, dass
es zu keiner Diskriminierung kommt.


V rámci projektových aktivit nebude
omezována žádná skupina obyvatelstva,
bude dbáno na to, aby nedocházelo k žádné
diskriminaci.


Gleichstellung von Männern und Frauen /
Rovnost mezi muži a ženami neutral / neutrální


Bei den Projektaktivitäten wird auf die
Gleichstellung von Männern und Frauen
geachtet.


V rámci projektových aktivit bude dbáno na
rovnoprávné postavení mužů a žen.
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4. Projektdurchführung / Realizace projektu


4.1 Arbeitspakete und Aktivitäten / Pracovní balíčky a aktivity


Durchführung / Realizace


Nr. AP / Č. PB Beginn / Začátek Ende / Konec Budget AP / Rozpočet PB
A1 07.2015 06.2018 1.244.890,00 €


Name des Arbeitspakets Název pracovního balíčku
Euregionale Governance und Netzwerke Euroregionální governace a sítě


Für AP verantwortlicher Partner / Partner zodpovědný za PB EUREGIO Bayerischer Wald – Böhmerwald – Unterer Inn e.V.


Beteiligte Projektpartner / Zapojení partneři projektu
EUREGIO Bayerischer Wald – Böhmerwald – Unterer Inn e.V.
Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy


Zusammenfassende Beschreibung des Arbeitspakets:
Bitte beschreiben Sie zusammenfassend die Inhalte dieses Arbeitspakets und den Beitrag
der einzelnen Projektpartner.


Souhrnný popis pracovního balíčku:
Prosím popište obsah tohoto pracovního balíčku a zapojení jednotlivých partnerů
projektu.


Inhalt des Arbeitspakets ist die Sicherstellung der personellen und organisatorischen
Rahmenbedingungen für die Bereiche 1. Grenzübergreifende
Programmraumentwicklung, 2. Unterstützung der Programmraumentwicklung und 3.
Abwicklung des Dispositionsfonds. Bei den Bereichen 1 und 2 handelt es sich um
gemeinsame Aktivitäten beider Projektpartner. Unter Punkt 3 soll die Abwicklung der
Kleinprojekteförderung auf bayerischer Seite personell abgesichert werden. Hier besteht
enger Zusammenhang mit dem Projekt „Dispositionsfonds in der Region Bayerischer
Wald – Böhmerwald“. Einzelne Maßnahmen sind im Feld „Aktivitäten“ beschrieben.


Obsahem pracovního balíčku je zajištění personálních a organizačních rámcových
podmínek pro oblasti 1. Přeshraniční rozvoj programového území, 2. Podpora realizace
programu a 3. Administrace Dispozičního fondu. U oblastí 1 a 2 se jedná o společné
aktivity obou projektových partnerů. V bodě 3 jde o personální zajištění realizace podpory
malých projektů na bavorské straně. Zde je úzká vazba na projekt „Dispositionsfonds
v regionu Bavorský les – Šumava“. Jednotlivá opatření jsou uvedena v poli „Aktivity“.


Outputs / Výstupy:
Bitte legen Sie die wichtigsten Outputs des Arbeitspakets inkl. Beschreibung an und weisen Sie diese einem der Outputindikatoren des Programms zu. / Prosím uveďte hlavní výstupy
pracovního balíčku, popište je a přiřaďte je k programovým indikátorům výstupu.


Nr. des Outputs / Č.
výstupu


Bezeichnung des Outputs / Název výstupu Outputindikator / Indikátor výstupu Zielwert / Cílová
hodnota


O.A1.1


Anzahl der in intitutionellen, langfristigen Kooperationen
eingebundenen Projektpartner / Počet projektových
partnerů, zapojených do dlouhodobých institucionálních
kooperací


Zahl der in institutionellen, langfristigen Kooperationen
eingebundenen Partner / Počet partnerů zapojených do
dlouhodobých institucionálních kooperací


20,00


Beschreibung des
Outputs


Im Rahmen des Projektes sollen bestehende Netzwerke
und Kooperationen ausgebaut und neue initiert werden.
Die Kooperationen sollen lanfristig angelegt und
institutionalisiert werden.


Popis výstupu V rámci projektu mají být stávající sítě a kooperace
rozšířeny a iniciován vznik nových. Kooperace mají být
koncipovány dlouhodobě a institucionalizovány.
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Aktivitäten / Aktivity
Nr. der Aktivität / Č.
aktivity


Bezeichnung der
Aktivität / Název
aktivity


Beginn der Aktivität /
Začátek aktivity


Ende der Aktivität /
Konec aktivity


Voraussichtliche Kosten
/ Předpokládané
náklady na aktivitu


Ort der Aktivität / Místo
realizace aktivity
(durch die Zuordnung wird
angegeben, in welchen
Kostenplan und
Verantwortungsbereich die
Aktivität fällt) / (přiřazením se
stanovuje, ke kterému
rozpočtu a do jaké
zodpovědnosti aktivita
spadá)


Aktivität A1.1 / Aktivita A1.1


Personelle und
organisatorische
Rahmenbedingungen für
den bayerischen Projektteil /
Personální a organizační
rámcové podmínky pro
bavorskou část projektu


07.2015 06.2018 1.119.500,00 € Freistaat Bayern / Svobodný
stát Bavorsko


Beschreibung der
Aktivität:
Bitte beschreiben Sie die
Inhalte der jeweiligen
Aktivität. Bitte geben Sie an,
welcher Partner die Aktivität
durchführen wird.


Auf bayerischer Seite sind Maßnahmen in folgenden
Bereichen geplant 1. Grenzübergreifende
Programmraumentwicklung: Koordinierung
grenzüberschreitender Belange, Impulsgebung für neue gü.
Initiativen, Austausch auf euregionaler Ebene, (20 Vorträge,
8 Informationsveranstaltungen, 20 Austauschtermine
einschließlich Vertretung in überregionalen
Grenzraumnetzwerken – AGEG, EDM, Planungsverbände…).
2. Unterstützung der Programmumsetzung, Abstimmung
mit Programmbehörden, Behandlung von Projektanfragen,
Beratung von Projektträgern, Projektpartnersuche,
Begleitung bei der Projektumsetzung, Aktivitäten zur
Projektfortführung. (6 Begleitausschusssitzungen, ca. 50
Projektanfragen, 100 umfassende Beratungsgespräche,
telefonische und elektronische Abstimmung) 3. Umsetzung
des Dispositionsfonds, Behandlung von Projektanfragen,
Beratung von Projektträgern, Projektpartnersuche,
Betreuung Regionaler Lenkungsausschuss (RLA),
Zuwendungsbescheide, Abrechnungsprüfung,
Vor-Ort-Kontrolle, Aktivitäten zur Fortführung von
Projekten.(200 Projektanfragen, 150 Anträge, 6
RLA-Sitzungen) Für alle drei Bereiche wird laufende
Öffentlichkeitsarbeit stattfinden (3 Jahresberichte, 6
Newsletter, laufende Pressemitteilungen und
Informationen über das Programm und die Projekte,
Homepagepflege). Personaleinsatz: Bereiche 1 und 2
insgesamt 2,14 Vollzeitäquivalente. Bereich 3 – 2
Vollzeitäquivalente.


Popis aktivity:
Prosím popište obsah
aktivity. Uveďte prosím, který
partner bude aktivitu
realizovat.


Na bavorské straně budou realizována opatření v
následujících třech oblastech: 1. Přeshraniční rozvoj
programového území: BY: koordinace přeshraničních
záležitostí, impulzy pro nové přeshraniční iniciativy, výměna
na euroregionální úrovni (20 přednášek, 8 informačních
akcí, 20 schůzek s euroregiony včetně zastoupení v
nadregionálních příhraničních sítí – AGEG, ERDV, plánovací
sdružení...). 2. Podpora realizace programu, spolupráce s
programovými institucemi, zpracování projektových
námětů, konzultace pro žadatele, hledání partnerů pro
projekty, doprovázení při realizaci projektů, aktivity na
podporu pokračování projektů (6 zasedání Monitorovacího
výboru, cca. 50 projektových námětů, 100 komplexních
konzultačních rozhovorů, telefonické a elektronické
konzultace) . 3. Administrace Dispozičního fondu,
zpracování projektových námětů, poradenství pro žadatele,
hledání partnerů pro projekty, koordinace Regionálního
řídícího výboru (RŘV), smlouvy se žadateli, kontrola
vyúčtování, kontrola v prostorách žadatele, aktivity na
podporu pokračování projektů (200 projektových námětů,
150 žádostí, 6 zasedání RŘV). Pro všechny tři oblasti bude
trvale probíhat práce s veřejností (3 výroční zprávy, 6
newsletter, průběžná tisková sdělení a informace o
programu a projektech, webové stránky). Nasazený
personál: Oblasti 1 a 2 celkem 2,14 plné úvazky. Oblast 3 - 2
plné úvazky .
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Aktivität A1.2 / Aktivita A1.2


Personelle und
organisatorische
Rahmenbedingungen für
den tschechischen Projektteil
/ Personální a organizační
rámcové podmínky pro
českou část projektu


07.2015 06.2018 125.390,00 € Tschechische Republik /
Česká republika


Beschreibung der
Aktivität:
Bitte beschreiben Sie die
Inhalte der jeweiligen
Aktivität. Bitte geben Sie an,
welcher Partner die Aktivität
durchführen wird.


Auf tschechischer Seite werden folgende Maßnahmen in
folgenden zwei Bereichen umgesetzt: 1.
Grenzüberschreitende Programmraumentwicklung –
Behandlung grenzüberschreitender Themen auf
strategischer und operativer Ebene, Intensivierung der
Zusammenarbeit der Mikroregionen und der Lokalen
Aktionsgruppen, Kooperationen der lokalen
Tourismusverbände (z.B. ländlicher Tourismus,
Biertradition in der Region), grenzüberschreitende
Drogenproblematik, aktuelle grenzüberschreitende
Themen im Zusammenhang mit den Bedürfnissen der
Städte, Gemeinden und Mikroregionen (20
Informationsveranstaltungen und Workshops, 40
Koordinierungstreffen, laufende telefonische und
elektronische Koordinierung). 15 Koordinierungstreffen im
Rahmen der Euregio. 2. Unterstützung der
Programmumsetzung – kontinuierliches
Informationsangebot, Best-Practice-Transfer,
Beratungstätigkeit über die Möglichkeiten der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit,
Ertsberatungsangebot über die Möglichkeiten der
Förderung aus dem Programm Ziel ETZ (50 Beratungen),
Suche nach geeigneten langfristigen Partnerschaften.
Präsentation des Programms und der Projekte auf
Veranstaltungen Dritter (10 Präsentationen). Für beide
Bereiche wird verstärkt auf die lokale und regionale
Öffentlichkeitsarbeit geachtet, elektronisches Newsletter
(12), Presseberichte über das Programm und die Projekte
(12), Jahresberichte (3), laufende Beiträge auf der
Homepage und in sozialen Netzen. Eingesetztes Personal: 2
Vollzeitäquivalente.


Popis aktivity:
Prosím popište obsah
aktivity. Uveďte prosím, který
partner bude aktivitu
realizovat. Na české straně budou realizována opatření v následujících


dvou oblastech: 1. Přeshraniční rozvoj programového
území - řešení přeshraničních témat na strategické a
operativní úrovni, intenzifikace spolupráce s mikroregiony a
místními akčními skupinami, zaměření na cestovní ruch na
lokální úrovni (např. venkovská turistika, pivní tradice v
regionu), přeshraniční drogová problematika, aktuální
přeshraniční témata v souvislosti s potřebami měst, obcí a
mikroregionů (20 informačních akcí a workshopů, 40
koordinačních schůzek, průběžná telefonická a elektronická
koordinace). Koordinační schůzky v rámci Euroregionu – 15
schůzek. 2. Podpora realizace programu – kontinuální
možnosti informací a schůzek, best-practice transfer,
poradenství o možnostech přeshraniční spolupráce,
základní konzultace o možnostech dotace z Cíl EÚS (50
konzultací), vyhledávání vhodných a dlouhodobých
partnerství. Prezentace programu a projektů na akcích
jiných subjektů (10 prezentací). Pro obě oblasti bude kladen
větší důraz na práci s veřejností na lokální úrovni a
regionální úrovni, elektronický zpravodaj (12), tiskové
zprávy o programu a projektech (12), výroční zprávy (3),
průběžné příspěvky na www a sociální síti. Nasazený
personál: 2 pracovníci na hlavní pracovní poměr
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4.2 Zielgruppen / Cílové skupiny


Bitte wählen Sie projektrelevante
Zielgruppen aus. / Prosím vyberte cílové
skupiny relevantní pro projekt.


Bitte spezifizieren Sie die Zielgruppe und
beschreiben Sie, wie das Projekt dieser
Zielgruppe einen Nutzen stiften soll.


Prosím specifikujte cílovou skupinu a
popište, jaký užitek bude projekt pro cílovou
skupinu mít.


Zielwert / Cílová hodnota: 
Bitte schätzen Sie die ungefähre Zahl der
Personen / Organisationseinheiten für jede
Zielgruppe. / Prosím odhadněte přibližný
počet osob / organizačních jednotek pro
každou cílovou skupinu.


Bevölkerung / Obyvatelstvo


Einwohner der in die Aktivitäten involvierter
Kommunen. Effekt: Abbau von Hemmnissen
und Vorbehalten und Verbesserung der
Völkerverständigung.


obyvatelstvo obcí, zapojených do aktivit.
Efekt: odstranění překážek a předsudků a
zlepšení porozumění mezi obyvatelstvem.


1.000.000,00


Öffentliche und private Institutionen /
Veřejné a soukromé instituce


Diese sollen für die Vorteile der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
sensibilisiert werden und bei der Schaffung
einer gemeinsamen Region ohne Grenzen
mitwirken.


Tyto silně vnímají přednosti přeshraniční
spolupráce a působí na vytvoření
společného regionu bez hranic.


100,00


Behörden / Orgány veřejné správy
Durch die Zusammenarbeit der Behörden
können für viele Probleme gemeinsame
Lösungsansätze gefunden werden.


Skrze spolupráci úřadů se může pro mnoho
problémů nalézt společný přístup k řešení. 10,00


Gebietskörperschaften / Územní korporace


Durch die Zusammenarbeit der Kommunen
können für viele Probleme gemeinsame
Lösungsansätze gefunden werden sowie die
Bevölkerung für die gü-Zusammenarbeit
erreicht werden.


Skrze spolupráci obcí se může pro mnoho
problémů nalézt společný přístup, stejně tak
zapojit obyvatelstvo do přeshraniční
spolupráce.


250,00


Institutionen aus dem Sozial- und
Gesundheitsbereich / Instituce z oblasti
sociálních věcí a zdravotnictví


Abstimmung und Kooperation in Fragen des
Sozial- und Gesundheitswesens.


Koordinace a spolupráce v sociálních
otázkách a otázkách týkajících se
zdravotnictví.


5,00


Institutionen aus den Bereichen Tourismus,
Raumplanung und Verkehrswirtschaft /
Instituce z oblasti cestovního ruchu,
územního rozvoje a dopravy


Abstimmung und gemeinsame
Lösungsansätze in diesen Bereichen.


Odsouhlasení a společná řešení v těchto
oblastech. 10,00


Blaulichtorganisationen / Záchranné a
bezpečnostní složky


Abstimmung und Harmonisierung der
Kooperationsvoraussetzungen.


Koordinace a harmonizace podmínek pro
spolupráce. 5,00


Interessenvertretungen / Zájmová sdružení
Erfahrungsaustausch und Erweiterung des
Aktionsradius durch Kooperation mit
ähnlichen Einrichtungen im Nachbarland.


Výměna zkušeností a rozšíření působnosti
skrze spolupráci s podobnými zařízeními v
sousední zemi.


10,00


Arbeitsmarktorganisationen / Organizace na
trhu práce


Abstimmung der Voraussetzungen für einen
gemeinsamen Arbeitsmarkt.


Koordinace předpokladů pro společný
pracovní trh. 5,00


Gemeinnützige Organisationen / Obecně
prospěšné organizace


Erfahrungsaustausch und Erweiterung des
Aktionsradius ins Nachbarland.


Výměna zkušeností a rozšíření působnosti v
sousední zemi. 50,00


Euregios / Euroregiony Stärkung der grenzüberschreitenden
Kooperationen und Netzwerke. Posílení přeshraniční spolupráce a sítí. 4,00
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4.3 Zeitplan / Harmonogram


Nr. Periode / 
Č. období


Dauer (in Monaten) / 
Doba trvání (v měsících)


Beginn / 
Začátek


Ende / 
Konec


1 36 01.07.2015 30.06.2018
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5. Projektbudget und Projektort / Rozpočet a místo realizace projektu
5.1 Partnerbudget / Rozpočet partnera


Partnerbudget / Rozpočet partnera - EUREGIO Bayerischer Wald – Böhmerwald – Unterer Inn e.V.


Kostenplan / Rozpočet
Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady: nein / ne 
Falls ja, gewählter Prozentsatz / Pokud ano, zvolená procentní sazba: 20,00% 
Gewählter Prozentsatz für die Pauschale für Büro- und Verwaltungsausgaben / Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 15,00% 


Kostenkategorie / Kategorie nákladů Gesamt / Celkem
Personalkosten / Personální náklady / Personalkosten / Personální náklady 890.000,00 €


Büro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje / Büro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje 133.500,00 €


Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování / Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování 48.000,00 €


Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby / Kosten für externe Expertise und
Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby 32.000,00 €


Ausrüstungskosten / Výdaje na vybavení / Ausrüstungskosten / Výdaje na vybavení 16.000,00 €


Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce / Anschaffung und Miete von
Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce 0,00 €


Nettoeinnahmen / Čisté příjmy 0,00 €


Gesamt / Celkem 1.119.500,00 €


Finanzierungsplan / Finanční plán


Gesamt / Celkem Fördersatz / Dotační sazba
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíl EÚS (prostředky ERDF) 951.575,00 € 85,00 %


Nationale Kofinanzierung / Národní spolufinancování 167.925,00 €


Förderfähiges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera 1.119.500,00 €


Finanzierungsquellen der Partnermittel / Zdroje financování prostředků partnera 


Finanzierungsquelle / Zdroje
financování


Rechtsstatus / Typ prostředků Art der Finanzierung / Druh
financování


Gesamt / Celkem Status / Stav


EUREGIO Bayerischer Wald – Böhmerwald –
Unterer Inn e.V. privat / soukromé Private Mittel / Soukromé zdroje 167.925,00 €


Gesamt / Celkem 167.925,00 €
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Partnerbudget / Rozpočet partnera - Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy


Kostenplan / Rozpočet
Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady: nein / ne 
Falls ja, gewählter Prozentsatz / Pokud ano, zvolená procentní sazba: 20,00% 
Gewählter Prozentsatz für die Pauschale für Büro- und Verwaltungsausgaben / Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 5,00% 


Kostenkategorie / Kategorie nákladů Gesamt / Celkem
Personalkosten / Personální náklady / Personalkosten / Personální náklady 111.800,00 €


Büro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje / Büro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje 5.590,00 €


Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování / Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování 5.000,00 €


Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby / Kosten für externe Expertise und
Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby 2.000,00 €


Ausrüstungskosten / Výdaje na vybavení / Ausrüstungskosten / Výdaje na vybavení 1.000,00 €


Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce / Anschaffung und Miete von
Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce 0,00 €


Nettoeinnahmen / Čisté příjmy 0,00 €


Gesamt / Celkem 125.390,00 €


Finanzierungsplan / Finanční plán


Gesamt / Celkem Fördersatz / Dotační sazba
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíl EÚS (prostředky ERDF) 106.581,50 € 85,00 %


Nationale Kofinanzierung / Národní spolufinancování 18.808,50 €


Förderfähiges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera 125.390,00 €


Finanzierungsquellen der Partnermittel / Zdroje financování prostředků partnera 


Finanzierungsquelle / Zdroje financování Rechtsstatus / Typ prostředků Art der Finanzierung / Druh financování Gesamt / Celkem
Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy öffentlich / veřejné Sonst. öffentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 18.808,50 €


Gesamt / Celkem 18.808,50 €
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5.2 Ort der Projektdurchführung / Místo realizace projektu


Bitte setzen Sie ein Häkchen, in welchem Landkreis im Freistaat Bayern bzw. in welchem
Bezirk in der Tschechischen Republik das Projekt durchgeführt wird.


Prosím zaškrtněte, v jakém zemském okresu ve Svobodném státě Bavorsko resp. v jakém
kraji v České republice bude projekt realizován.


Ausgewählte NUTS Regionen des Programmgebiets im Freistaat Bayern /
Vybrané regiony NUTS v dotačním území ve Svobodném státě Bavorsko


Ausgewählte NUTS Regionen des Programmgebiets in der Tschechischen
Republik / Vybrané regiony NUTS v dotačním území v České republice


Passau, Kreisfreie Stadt
Straubing, Kreisfreie Stadt
Deggendorf
Freyung-Grafenau
Passau, Landkreis
Regen
Straubing-Bogen
Cham


Jihočeský kraj
Plzeňský kraj


Bitte erläutern Sie im Textfeld, ob die ausgewählten räumlichen Einheiten vollständig oder
nur teilweise abgedeckt werden. Falls diese nur teilweise abgedeckt werden, nennen Sie
bitte die betroffenen Gemeinden.


V textovém poli prosím uveďte, zda jsou vybrané územní jednotky pokryty zcela nebo
pouze částečně. Pokud jsou tyto územní jednotky pokryty pouze částečně, vyjmenujte
prosím dotyčné obce.


Aktivitäten außerhalb des Programmgebiets / Aktivity mimo dotační území
Bitte benennen Sie jene Aktivitäten, die außerhalb des Programmgebiets stattfinden, und
geben Sie an, wo diese Aktivitäten jeweils stattfinden. Bitte beschreiben Sie, welchen
Mehrwert diese Aktivitäten für das Programmgebiet haben.


Prosím vyjmenujte aktivity, které se konají mimo dotační území, a uveďte, kde se tyto
aktivity konají. Popište prosím, jaký přínos mají tyto aktivity pro dotační území.


1. Gesamtbudget der Aktivitäten außerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Celkové způsobilé výdaje aktivit mimo dotační území (indikativně) 0,00 €


2. Davon Kosten für Marketingmaßnahmen und Aufbau von Kapazitäten (indikativ) / Z toho výdaje na aktivity mimo dotační území týkající se
propagačních činností a budování kapacit (indikativně) 0,00 €


3. Gesamtbudget der Aktivitäten außerhalb des Programmgebiets abzüglich der Kosten für Marketingmaßnahmen und Aufbau von Kapazitäten
(indikativ, Zeile 1 minus Zeile 2) / Celkové způsobilé výdaje aktivit mimo dotační území bez aktivit mimo dotační území týkajících se propagačních
činností a budování kapacit (indikativní, 1. řádek minus 2. řádek)


0,00 €


4. EFRE-Mittel außerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Prostředky ERDF mimo dotační území (indikativně) 0,00 €


5. EFRE-Mittel außerhalb des Programmgebiets ohne Marketingmaßnahmen und Aufbau von Kapazitäten (indikativ, Zeile 4 minus Zeile 2 multipliziert
mit dem Fördersatz - falls unterschiedliche Fördersätze der Projektpartner, mit dem niedrigeren) / Prostředky ERDF mimo dotační území bez aktivit
týkajících se propagačních činností a budování kapacit (indikativně, 4. řádek minus 2. řádek krát dotační sazba - v případě rozdílných dotačních sazeb
projektových partnerů nižší dotační sazba) 0.7000000000


0,00 €


6. Anteil der EFRE-Mittel außerhalb des Programmgebiets ohne Marketingmaßnahmen und Aufbau von Kapazitäten an den EFRE-Gesamtmitteln des
Projekts (indikativ, Zeile 5 dividiert durch EFRE-Gesamtmittel des Projekts) / Podíl prostředků ERDF mimo dotační území bez aktivit týkajících se
propagačních činností a budování kapacit na celkových prostředcích ERDF za projekt (indikativně, 5. řádek děleno celkové prosředky ERDF za projekt)


0,00 %
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5.3 Erwerb von Grundstücken / Nákup pozemků


Kosten für den Erwerb des Grundstücks / Náklady
na nákup pozemku


Gesamtbudget des Projekts / Celkové způsobilé
výdaje projektu


Anteil der Grundstückkosten am Gesamtbudget /
Podíl nákladů na nákup pozemku na celkových
způsobilých výdajích


Anlagen / Přílohy
Nr. /
Č.


Dateiname / Název souboru Beschreibung / Popis


1 Mitarbeiterzuordnung.docx


2 Einverständiserklärung_Euregionale_Governance.pdf


3 Partnerschaftsvereinbarung_neu_Euregionale_Netzwerke.pdf


4 Subventionserheblichkeit.pdf


5 Výpis_spolkový_rejstřík_ERN.pdf


6 zápis_a_usnesení_z_vh_2015.pdf


7 čestné_prohlášení.pdf


Mit Einreichen des Antrags bestätigt der Leadpartner die Kenntnisnahme und die Beachtung der folgenden Ausführungen:
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1.  
2.  


3.  
4.  
5.  
6.  
7.  


8.  
9.  


10.  


11.  
12.  


13.  


1.  
2.  


3.  
4.  
5.  
6.  
7.  


8.  
9.  


10.  
11.  
12.  


13.  


Mit Einreichen des Antrags bestätigt der Leadpartner die Kenntnisnahme und die Beachtung der folgenden Ausführungen:


Der Leadpartner beantragt mit dem vorliegenden Antrag die Förderung des beschriebenen Projektes aus dem Ziel ETZ Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020.
Der Leadpartner bestätigt, dass mit der Durchführung des Projektes erst nach Abschluss des Rahmenvertrages Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 bzw. nach dem in der Zustimmung zum Beginn der
Projektdurchführung festgelegten Datum begonnen wird. Vor Abschluss des Rahmenvertrages Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 bzw. vor dem in der Zustimmung zum Beginn der Projektdurchführung
festgelegten Datum dürfen lediglich Maßnahmen zur Vorbereitung des Projektes durchgeführt werden, die in begrenzter Höhe zuschussfähig sind.
Auf die Bewilligung der beantragten EU-Mittel besteht kein Rechtsanspruch.
Die EU-Mittel werden ausschließlich zur Finanzierung der zuschussfähigen Kosten des beschriebenen Projektes verwendet.
Die Bereitstellung der EU-Mittel ist vom Eingang entsprechender EU-Mittel bei der EU-Bescheinigungsbehörde (StMWi) abhängig. Die Auszahlung der EU-Mittel kann erst nach Eingang der EU-Mittel erfolgen.
Der Abruf der EU-Mittel kann erst erfolgen, wenn tatsächlich getätigte Ausgaben in entsprechender Höhe vorliegen (Erstattungsprinzip).
Der Leadpartner wird darauf hingewiesen, dass die im Zusammenhang mit den beantragten EU-Mitteln stehenden Daten auf Datenträger gespeichert werden. Mit seinem Antrag erklärt sich der Leadpartner damit einverstanden, dass
die Daten im Rahmen der europäischen und nationalen Rechtsvorschriften an Dritte (z.B. Europäische Kommission) weitergegeben werden können.
Werden EU-Mittel gewährt, so erklärt sich der Leadpartner damit einverstanden, dass er in das gemäß Artikel 115 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 zu veröffentlichende Verzeichnis der Begünstigten aufgenommen wird.
Der Leadpartner hat im Rahmen der europäischen und nationalen Rechtsvorschriften an der Begleitung, Bewertung und Kontrolle des Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 mitzuwirken und die erforderlichen
Auskünfte zu erteilen.
Der Leadpartner bestätigt die Richtigkeit und die Vollständigkeit der im Zusammenhang mit den beantragten EU-Mitteln gemachten Angaben in deutscher und tschechischer Sprache. Der Leadpartner ist verpflichtet, änderungen in den
gemachten Angaben unverzüglich anzuzeigen.
Der Leadpartner bestätigt, dass bei der Entwicklung des Projektes die Grundsätze der Sparsamkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit beachtet wurden.
Vorsätzlich oder leichtfertig falsche oder unvollständige Angaben sowie das vorsätzliche oder leichtfertige Unterlassen einer Mitteilung über änderungen in diesen Angaben können die Strafverfolgung wegen Subventionsbetruges zur
Folge haben. Zusätzlich wurde die Anlage „Subventionserheblichkeit der Angaben des Antrages“ vom bayerischen Projektpartner zur Kenntnis genommen, unterzeichnet und dem Antrag beigefügt.
Ergänzend zur Einreichung des Projektantrags über das eMS übermittelt der Leadpartner den Antrag in Papierform (mit rechtsverbindlicher Unterschrift) in zweifacher Ausfertigung im Original an die zuständige antragsbearbeitende
Stelle des Leadpartners. Dies gilt ebenfalls für die gemeinsame Anlage „Partnerschaftsvereinbarung“.


Předložením žádosti vedoucí partner stvrzuje, že bere na vědomí následující ustanovení a bude jich dbát:


Vedoucí partner touto žádostí žádá o podporu výše popsaného projektu z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020 Cíl EÚS.
Vedoucí partner potvrzuje, že s realizací projektu začne teprve po uzavření Rámcové smlouvy Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020, resp. po datu uvedeném v Souhlasu se zahájením realizace projektu. Před
uzavřením Rámcové smlouvy Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020, resp. před datem uvedeným v Souhlasu se zahájením realizace projektu smějí být realizovány pouze aktivity související s přípravou projektu,
které jsou způsobilé v omezené výši.
Právní nárok na schválení žádaných prostředků EU je vyloučen.
Prostředky EU lze použít výhradně k financování způsobilých výdajů popsaného projektu.
Poskytnutí prostředků EU závisí na převodu odpovídajících prostředků EU na účet Certifikačního orgánu EU (StMWi). Proplacení prostředků EU může proběhnout teprve po jejich převodu.
Prostředky EU je možno získat až po prokázání skutečně uhrazených výdajů v příslušné výši (princip refundace).
Vedoucí partner se upozorňuje na to, že data související s požadovanými prostředky EU jsou ukládána na nosiče dat. Svou žádostí vedoucí partner prohlašuje, že souhlasí s tím, že údaje mohou být v rámci evropské a národní legislativy
dále předávány třetí osobě (např. Evropské komisi).
Pokud budou poskytnuty prostředky EU, pak vedoucí partner souhlasí s tím, že bude dle čl. 115 odst. 2 Nařízení (EU) č.1303/2013 zveřejněn v seznamu příjemců.
Vedoucí partner je povinen spolupracovat v rámci evropských a národních právních předpisů na monitorování, hodnocení a kontrole programu Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020 a poskytovat potřebné
informace.
Vedoucí partner potvrzuje správnost a úplnost údajů v německém a českém jazyce poskytnutých v souvislosti s požadovanými prostředky EU. Vedoucí partner je povinen ihned oznámit změny v uvedených údajích.
Vedoucí partner potvrzuje, že při přípravě projektu postupoval podle zásady hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.
Úmyslně nebo z nedbalosti poskytnuté nesprávné nebo neúplné údaje a úmyslně nebo nedbalostí způsobené opomenutí oznámení změn v těchto údajích mohou mít právní důsledky. Navíc byla bavorským partnerem vzata na vědomí,
podepsána a přiložena k žádosti příloha „Zásadní význam v žádosti uvedených údajů pro udělení dotace“.
K žádosti, podané přes elektronický Monitorovací systém, doručí vedoucí partner příslušnému místu zpracovávajícímu žádost vedoucího partnera také žádost v tištěné formě ve dvojím vyhotovení v originále (s podpisem statutárního
zástupce). To platí rovněž pro společnou přílohu "Partnerská dohoda".


Ort / Místo Datum / Datum


____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________


Name der unterzeichnenden Person / Jméno podepisující osoby Unterschrift des Leadpartners / Podpis vedoucího partnera


____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________
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 Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern – Tschechische Republik Ziel ETZ 
2014-2020 


Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko  
Cíl EÚS 2014-2020 


 


 
 
Bewertungsblatt zum Projekt / Hodnoticí list k projektu 15 
 
Nachhaltige grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der EUREGIO EGRENSIS / Trvale udržitelná přeshraniční spolupráce v EUREGIU 
EGRENSIS 
 
Vorlage an den Begleitausschuss für das 2. Umlaufverfahren am 13.04.2016: Zur Behandlung / Podklad pro Monitorovací výbor v rámci 
2. oběžné procedury dne 13.04.2016: k projednání 
 
Zuständige Stellen / Příslušná místa 
Antragsbearbeitende Stelle LP / Místo zpracovávající žádost VP Regierung von Oberfranken / Vláda Horní Franky 
Antragsbearbeitende Stelle PP / Místo zpracovávající žádost PP Bezirk Karlsbad / Karlovarský kraj 
Ressortzuständigkeit in BY / Rezort v BY Bayerische Staatskanzlei / Bavorská státní kancelář 
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Ergebnis der Projektbewertung / Výsledek hodnocení projektu 
 
  
Bewertung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit / Hodnocení přeshraniční spolupráce 
Erreichte Punktzahl / Dosažený počet bodů 10 
  
Bewertung der grenzübergreifenden Wirkung / Hodnocení přeshraničního dopadu 
Fragen mit 0 Punkten bewertet / Otázky hodnoceny 0 body  - 
Empfehlungen für den Begleitausschuss / Doporučení pro Monitorovací výbor - 
Erreichte Punktzahl / Dosažený počet bodů 27 
  
Bewertung der inhaltlichen Qualität / Hodnocení kvality obsahu 
Fragen mit 0 Punkten bewertet / Otázky hodnoceny 0 body Frage 10 / Otázka 10 
Bayerischer Durchschnitt der Bewertung / Bavorský průměr hodnocení 45 
Bayerische Empfehlungen für den Begleitausschuss / Bavorská doporučení 
pro Monitorovací výbor 


Bayerische Staatskanzlei: Der Schwerpunkt des vorliegenden Projekts 
schafft die personellen und materiellen Voraussetzungen für die Umsetzung 
des Dispositionsfonds und weiterer eigener Projekte der EUREGIO 
EGRENSIS. Der Nutzen dieser Projektbestandteile wird auch aufgrund der 
vorliegenden Erfahrungswerte sehr hoch eingeschätzt.  
Eine Bewertung des Kosten-/Nutzenverhältnisses liegt jedoch nicht in der 
fachlichen Zuständigkeit der Bayerischen Staatskanzlei. Frage 10 wird daher, 
dem Leitfaden zur Bewertung der fachlichen Qualität unter Punkt 10 
entsprechend, mit 0 Punkten (Die Bewertung ist nicht möglich) bewertet. 
 
*********************************************** 
Bavorská státní kancelář: Těžistě předloženého projektu tvoří personální a 
materiální předpoklady pro realizaci Dispozičního fondu a dalších vlastních 
projektů EUREGIA EGRENSIS. Předpokládaný užitek těchto projektových 
částí lze na základě existujících zkušeností hodnotit velmi vysoko. 
Hodnocení poměru mezi náklady a užitkem projektu není v odborné 
kompetenci Bavorské státní kanceláře. Otázka 10 byla proto podle pokynů k 
hodnocení kvality obsahu hodnocena 0 body (hodnocení není možné). 
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Tschechischer Durchschnitt der Bewertung / Český průměr hodnocení 39,3 
Tschechische Empfehlungen für den Begleitausschuss / Česká doporučení pro 
Monitorovací výbor 


Karlovarský kraj: Rozpočet je logický a provázaný s aktivitami projektu. 
Jednotlivé položky jsou dobře popsány a vysvětleny. Jednotkové ceny 
odpovídají běžným cenám. Pouze u položky 0,06 úvazku jednatele sdružení 
sazba mzdového limitu přesahuje limity stanovené příloze příručky. Dle 
informací žadatele se jedná o mzdu obvyklou v dané organizaci na tuto pozici. 
V rozpočtu jsou uvedeny finanční prostředky mimo dotační území. 
Plzeňský kraj: Rozpočet: Obecně je rozpočet projektu dostatečně zpracován 
a náklady jsou vzhledem k národním cenovým úrovním převážně přiměřené. 
Je třeba upravit hodnotu indikátoru "Počet partnerů zapojených do 
dlouhodobých institucionálních kooperací" z 10 na 2. 
Jihočeský kraj: Otázka č. 10 Rozpočet projektu je zcela efektivní, projekt 
vykazuje přiměřený poměr mezi náklady a užitkem projektu. 
 
*********************************************** 
Bezirk Karlsbad: Der Kostenplan ist logisch und mit den Projektaktivitäten 
verknüpft. Die einzelnen Kostenpositionen sind gut beschrieben und erklärt. 
Die Kosten für die Einheiten entsprechen den gewöhnlichen Preisen. Lediglich 
bei der Kostenposition 0,06 Vollzeitstelle des Geschäftsführers des Vereins 
übersteigt der Satz für das Gehalt die Grenzwerte, die in der Anlage des 
Handbuchs aufgeführt sind. Gemäß der Informationen des Antragstellers 
handelt es sich um ein gewöhnliches Gehalt in der entsprechenden 
Organisation für diese Position. Im Kostenplan sind Mittel außerhalb des 
Programmgebiets aufgeführt. 
Bezirk Pilsen: Kostenplan: Allgemein ist der Kostenplan des Projekts 
ausreichend ausgearbeitet und die Kosten sind im Hinblick auf das nationale 
Preisniveau überwiegend angemessen. 
Der Wert für den Indikator "Zahl der in institutionellen, langfristigen 
Kooperationen eingebundenen Partner" muss von 10 auf 2 geändert werden. 
Bezirk Südböhmen: Die Frage Nr. 10 Kostenplan ist durchaus effektiv, das 
Projekt weist ein angemessenes Kosten-/Nutzenverhältnis auf. 
 


Erreichte Punktzahl / Dosažený počet bodů 42 
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Bewertung des Beitrags zu den Programmzielen / Hodnocení přínosu k cílům programu 
Fragen mit 0 Punkten bewertet / Otázky hodnoceny 0 body - 
Erreichte Punktzahl / Dosažený počet bodů 8 
  
Gesamtpunktzahl der Projektbewertung (abgerundet) /  
Celkový počet bodů hodnocení projektu (zaokrouhleno) 87 


 
 








 
 
 Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern – Tschechische Republik Ziel ETZ 


2014-2020 
Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko  


Cíl EÚS 2014-2020 


 


 
 
Bewertungsblatt zum Projekt / Hodnoticí list k projektu 17 
 
Euregionale Governance und Netzwerke / Euroregionální governance a sítě 
 
Vorlage an den Begleitausschuss für das 2. Umlaufverfahren am 13.04.2016: Zur Behandlung / Podklad pro Monitorovací výbor v rámci 
2. oběžné procedury dne 13.04.2016: k projednání 
 
Zuständige Stellen / Příslušná místa 
Antragsbearbeitende Stelle LP / Místo zpracovávající žádost VP Regierung von Niederbayern / Vláda Dolní Bavorsko 
Antragsbearbeitende Stelle PP / Místo zpracovávající žádost PP Bezirk Pilsen / Plzeňský kraj 
Ressortzuständigkeit in BY / Rezort v BY Bayerische Staatskanzlei / Bavorská státní kancelář 
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Ergebnis der Projektbewertung / Výsledek hodnocení projektu 
 
  
Bewertung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit / Hodnocení přeshraniční spolupráce 
Erreichte Punktzahl / Dosažený počet bodů 10 
  
Bewertung der grenzübergreifenden Wirkung / Hodnocení přeshraničního dopadu 
Fragen mit 0 Punkten bewertet / Otázky hodnoceny 0 body  - 
Empfehlungen für den Begleitausschuss / Doporučení pro Monitorovací výbor  
Erreichte Punktzahl / Dosažený počet bodů 26 
  
Bewertung der inhaltlichen Qualität / Hodnocení kvality obsahu 
Fragen mit 0 Punkten bewertet / Otázky hodnoceny 0 body Frage 10 / Otázka 10 
Bayerischer Durchschnitt der Bewertung / Bavorský průměr hodnocení 45 
Bayerische Empfehlungen für den Begleitausschuss / Bavorská doporučení 
pro Monitorovací výbor 


Bayerische Staatskanzlei: Der Schwerpunkt des vorliegenden Projekts 
schafft die personellen und materiellen Voraussetzungen für die Umsetzung 
des Dispositionsfonds und weiterer eigener Projekte der Euregio Bayerischer 
Wald – Böhmerwald – Unterer Inn e. V. Der Nutzen dieser Projektbestandteile 
wird auch aufgrund der vorliegenden Erfahrungswerte sehr hoch eingeschätzt.  
Eine Bewertung des Kosten-/Nutzenverhältnisses liegt jedoch nicht in der 
fachlichen Zuständigkeit der Bayerischen Staatskanzlei. Frage 10 wird daher, 
dem Leitfaden zur Bewertung der fachlichen Qualität unter Punkt 10 
entsprechend, mit 0 Punkten (Die Bewertung ist nicht möglich) bewertet. 
 
*********************************************** 
Bavorská státní kancelář: Těžistě předloženého projektu tvoří personální a 
materiální předpoklady pro realizaci Dispozičního fondu a dalších vlastních 
projektů Euregia Bavorský les – Šumava – Dolní Inn. Předpokládaný užitek 
těchto projektových částí lze na základě existujících zkušeností hodnotit velmi 
vysoko. 
Hodnocení poměru mezi náklady a užitkem projektu není v odborné 
kompetenci Bavorské státní kanceláře. Otázka 10 byla proto podle pokynů k 
hodnocení kvality obsahu hodnocena 0 body (hodnocení není možné). 
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Tschechischer Durchschnitt der Bewertung / Český průměr hodnocení 38 
Tschechische Empfehlungen für den Begleitausschuss / Česká doporučení pro 
Monitorovací výbor 


Plzeňský kraj: Rozpočet projektu obsahuje výdaje nezbytné pro realizaci 
projektu. Jejich výše odpovídá cenám obvyklým v partnerských zemích. 
Jihočeský kraj: Otázka č. 10 - Stanovené náklady projektu jsou nezbytné pro 
zabazpečení jednotlivých aktivit a výstupů projektu, jsou zcela přiměřené a 
odrážejí průměrnou cenovou hladinu v partnerských zemích. 
Karlovarský kraj: Personální pozice "manažer pro přeshraniční spolupráce" - 
65 tis. Euro za 27 měsíců. Z mého pohledu není výdaje v této výši 
akceptovatelný. Částka 406,- Kč/hodina převyšuje maximální možnou hranici. 
Přípustných je 335,- Kč/hodinu včetně povinných odvodů. V rozpočtu chybí 
jednotky i podrobnější specifikace v komentářích zjm. u výdajů na tlumočení, 
catering, notebook a telefon. 
 
*********************************************** 
Bezirk Pilsen: Der Kostenplan umfasst Ausgaben, die für die Durchführung 
des Projekts notwendig sind. Ihre Höhe entspricht den gewöhnlichen Preisen 
in den Partnerländern. 
Bezirk Südböhmen: Frage Nr. 10 – Die angesetzten Kosten sind für die 
Sicherstellung der einzelnen Aktivitäten und Outputs des Projekts notwendig. 
Die Kosten sind durchaus angemessen und entprechen dem 
durchschnittlichen Preisniveau in beiden Partnerländern. 
Bezirk Karlsbad: Die Personalstelle "Manager für grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit" – 65 Tsd. Euro für 27 Monate. Aus meiner Sicht ist die Höhe 
für diese Kostenposition nicht akzeptabel. Der Betrag i.H.v. 406,- CZK/Stunde 
übersteigt die mögliche Obergrenze. Es sind 335,- CZK/Stunde inkl. 
Pflichtabzüge zulässig. Im Kostenplan fehlen die Einheiten sowie auch die 
detaillierten Angaben in den Kommentarfeldern, vor allem bei den Ausgaben 
für Dolmetschen, Bewirtung, Notebook und Telefon. 


Erreichte Punktzahl / Dosažený počet bodů 41,5 
  
Bewertung des Beitrags zu den Programmzielen / Hodnocení přínosu k cílům programu 
Fragen mit 0 Punkten bewertet / Otázky hodnoceny 0 body - 
Erreichte Punktzahl / Dosažený počet bodů 8 
  
Gesamtpunktzahl der Projektbewertung (abgerundet) /  
Celkový počet bodů hodnocení projektu (zaokrouhleno) 85 


 








1

1



Umlaufverfahren

Votum zum 2. Umlaufverfahren am 13.04.2016

		Name der Institution


(Mitglied des BA):

		     





		Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern-Tschechische Republik 
Ziel ETZ 2014-2020



		Projekt-Nr.

		Hinweise

		Votum



		015

		In der 2.Sitzung des Begleitausschusses wurde das Projekt zurückgestellt, damit es erst das Bewertungsverfahren durchlaufen kann. Die Bewertung ist nun erfolgt, das Ergebnis befindet sich im Bewertungsblatt. Das Projekt wird dem Begleitausschuss zur Einplanung vorgelegt. Der Zielwert beim Outputindikator sollte auf 2 geändert werden.

		     



		017

		In der 2.Sitzung des Begleitausschusses wurde das Projekt zurückgestellt, damit es erst das Bewertungsverfahren durchlaufen kann. Die Bewertung ist nun erfolgt, das Ergebnis befindet sich im Bewertungsblatt. Das Projekt wird dem Begleitausschuss zur Einplanung vorgelegt. Der Zielwert beim Outputindikator sollte auf 2 geändert werden.

		     





		Projekt-Nr.

		Anmerkungen



		   

		     



		   

		     





2. Umlaufverfahren

1




Gesamtliste_Seznam projektů

		Ziel ETZ Freistaat Bayern - Tschechische Republik 2014-2020 
Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020

		Liste der eingeplanten Projekte (1. - 2. BA)

		Seznam naplánovaných projektů (1. - 2. MV)



		Nr.
č.		LP
VP		Förderstelle
Dotační místo		Projektname
Název projektu		Partner
Partner		Gesamtkosten
Celkové náklady		Ziel ETZ-Mittel
Prostředky Cíl EÚS		Öffentliche Mittel
Veřejné prostředky		Fördersatz
Dotační sazba



		Prioritätsachse 1 / Prioritní osa 1



																		ERROR:#DIV/0!

																		ERROR:#DIV/0!

																		ERROR:#DIV/0!

																		ERROR:#DIV/0!



								Prioritätsachse 1 / Prioritní osa 1						17,875,262.00 €

								Summe der eingeplanten Projekte/ Součet naplánovaných projektů :				0.00 €		0.00 €		0.00 €		ERROR:#DIV/0!

								noch verfügbare EFRE-Mittel/ Prostředky ERDF, které jsou ještě k dispozici: 						17,875,262.00 €





		Prioritätsachse 2 / Prioritní osa 2



																		ERROR:#DIV/0!

																		ERROR:#DIV/0!

																		ERROR:#DIV/0!

																		ERROR:#DIV/0!



								Prioritätsachse 2 / Prioritní osa 2						39,724,061.00 €

								Summe der eingeplanten Projekte/ Součet naplánovaných projektů :				0.00 €		0.00 €		0.00 €		ERROR:#DIV/0!

								noch verfügbare EFRE-Mittel/ Prostředky ERDF, které jsou ještě k dispozici: 						39,724,061.00 €





		Prioritätsachse 3 / Prioritní osa 3



																		ERROR:#DIV/0!

																		ERROR:#DIV/0!

																		ERROR:#DIV/0!

																		ERROR:#DIV/0!



								Prioritätsachse 3 / Prioritní osa 3						11,812,770.00 €

								Summe der eingeplanten Projekte/ Součet naplánovaných projektů :				0.00 €		0.00 €		0.00 €		ERROR:#DIV/0!

								noch verfügbare EFRE-Mittel/ Prostředky ERDF, které jsou ještě k dispozici: 						11,812,770.00 €





		Prioritätsachse 4 / Prioritní osa 4



		14		BY		StMWi		Nachbarn im Dialog – Dispositionsfonds in der EUREGIO Egrensis		EUREGIO EGRENSIS Arbeitsgemeinschaft Bayern		2,352,941.18 €		2,000,000.00 €		235,000.18 €		85%

						MMR		Sousedé v dialogu – Dispoziční fond v EUREGIU Egrensis		Regionální sdružení obcí a měst EUREGIO EGRENSIS		2,144,002.35 €		1,822,402.00 €		321,600.35 €		85%

		16		CZ		StMWi		Dispositionsfond für die Region Bayerischer Wald – Böhmerwald		EUREGIO Bayerischer Wald-Böhmerwald-Unterer Inn e.V.		2,352,941.18 €		2,000,000.00 €		234,941.18 €		85%

						MMR		Dispoziční fond pro region Bavorský les – Šumava		Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy		3,641,312.94 €		3,095,116.00 €		546,196.94 €		85%



								Prioritätsachse 4 / Prioritní osa 4						27,760,547.00 €

								Summe der eingeplanten Projekte/ Součet naplánovaných projektů :				10,491,197.65 €		8,917,518.00 €		1,337,738.65 €		85%

								noch verfügbare EFRE-Mittel/ Prostředky ERDF, které jsou ještě k dispozici: 						18,843,029.00 €



		Prioritätsachse 5 / Prioritní osa 5



		1		BY		StMWi		Technische Hilfe BY (Code 121)		StMWi		2,294,588.24 €		1,950,400.00 €		344,188.24 €		85%

						MMR		Technická pomoc BY (kód 121)		MMR ČR		0.00 €		0.00 €		0.00 €		ERROR:#DIV/0!

		2		BY		StMWi		Technische Hilfe GS (Code 121)		StMWi		2,134,834.12 €		1,814,609.00 €		320,225.12 €		85%

						MMR		Technická pomoc JS (kód 121)		MMR ČR		0.00 €		0.00 €		0.00 €		ERROR:#DIV/0!

		3		BY		StMWi		Technische Hilfe BY (Code 122)		StMWi		235,294.12 €		200,000.00 €		35,294.12 €		85%

						MMR		Technická pomoc BY (kód 122)		MMR ČR		0.00 €		0.00 €		0.00 €		ERROR:#DIV/0!

		4		BY		StMWi		Technische Hilfe BY (Code 123)		StMWi		150,000.00 €		127,500.00 €		22,500.00 €		85%

						MMR		Technická pomoc BY (kód 123)		MMR ČR		0.00 €		0.00 €		0.00 €		ERROR:#DIV/0!

		5		CZ		StMWi		Technische Hilfe – Zentrum für Regionalentwicklung – Code 121		StMWi		0.00 €		0.00 €		0.00 €		ERROR:#DIV/0!

						MMR		Technická pomoc – Centrum pro regionální rozvoj – kód 121		CRR ČR		1,294,117.65 €		1,100,000.00 €		194,117.65 €		85%

		6		CZ		StMWi		Technische Hilfe – Bezirk Karlsbad – Code 121		StMWi		0.00 €		0.00 €		0.00 €		ERROR:#DIV/0!

						MMR		Technická pomoc – Karlovarský kraj – kód 121		Karlovarský kraj		245,000.00 €		208,250.00 €		36,750.00 €		85%

		7		CZ		StMWi		Technische Hilfe – Bezirk Karlsbad – Code 123		StMWi		0.00 €		0.00 €		0.00 €		ERROR:#DIV/0!

						MMR		Technická pomoc – Karlovarský kraj – kód 123		Karlovarský kraj		25,588.24 €		21,750.00 €		3,838.24 €		85%

		8		CZ		StMWi		Technische Hilfe – Ministerium für Regionalentwicklung – Code 121		StMWi		0.00 €		0.00 €		0.00 €		ERROR:#DIV/0!

						MMR		Technická pomoc – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – kód 121		MMR ČR		200,000.00 €		170,000.00 €		30,000.00 €		85%

		9		CZ		StMWi		Technische Hilfe – Ministerium für Regionalentwicklung – Code 123		StMWi		0.00 €		0.00 €		0.00 €		ERROR:#DIV/0!

						MMR		Technická pomoc – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – kód 123		MMR ČR		35,294.12 €		30,000.00 €		5,294.12 €		85%

		10		CZ		StMWi		Technische Hilfe – Bezirk Pilsen – Code 121		StMWi		0.00 €		0.00 €		0.00 €		ERROR:#DIV/0!

						MMR		Technická pomoc – Plzeňský kraj – kód 121		Plzeňský kraj		300,000.00 €		255,000.00 €		45,000.00 €		85%

		11		CZ		StMWi		Technische Hilfe – Bezirk Pilsen – Code 123		StMWi		0.00 €		0.00 €		0.00 €		ERROR:#DIV/0!

						MMR		Technická pomoc – Plzeňský kraj – kód 123		Plzeňský kraj		52,941.18 €		45,000.00 €		7,941.18 €		85%

		12		CZ		StMWi		Technische Hilfe – Bezirk Südböhmen – Code 121		StMWi		0.00 €		0.00 €		0.00 €		ERROR:#DIV/0!

						MMR		Technická pomoc – Jihočeský kraj – kód 121		Jihočeský kraj		280,000.00 €		238,000.00 €		42,000.00 €		85%

		13		CZ		StMWi		Technische Hilfe – Bezirk Südböhmen – Code 123		StMWi		0.00 €		0.00 €		0.00 €		ERROR:#DIV/0!

						MMR		Technická pomoc – Jihočeský kraj – kód 123		MMR ČR		49,411.76 €		42,000.00 €		7,411.76 €		85%



								Prioritätsachse 5 / Prioritní osa 5						6,202,509.00 €

								Summe der eingeplanten Projekte/ Součet naplánovaných projektů:				7,297,069.43 €		6,202,509.00 €		1,094,560.43 €		85%

								noch verfügbare EFRE-Mittel/ Prostředky ERDF, které jsou ještě k dispozici:						0.00 €





								Gesamtprogramm/Celkový program						103,375,149.00 €

								Summe der eingeplanten Projekte/ Součet naplánovaných projektů:				17,788,267.08 €		15,120,027.00 €		2,432,299.08 €		85%

								noch verfügbare EFRE-Mittel/ Prostředky ERDF, které jsou ještě k dispozici:						88,255,122.00 €













































































Vorlage_2. UV_Předložení_2. OP

		Ziel ETZ Freistaat Bayern - Tschechische Republik 2014-2020 
Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020

		Liste der Projekte zum 2. Umlaufverfahren (UV) am 13.04.2016 

		Seznam projektů k 2. oběžné proceduře (OP) dne 13.04.2016



		Nr.
č.		LP
VP		Förderstelle
Dotační místo		Projektname
Název projektu		Partner
Partner		Gesamtkosten
Celkové náklady		Ziel ETZ-Mittel
Prostředky Cíl EÚS		Öffentliche Mittel
Veřejné prostředky		Fördersatz
Dotační sazba



		Prioritätsachse 4 / Prioritní osa 4



		15		BY		StMWi		Nachhaltige grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Euregio EGRENSIS		EUREGIO EGRENSIS Arbeitsgemeinschaft Bayern		885,075.00 €		752,313.75 €		132,761.25 €		85%

						MMR		Trvale udržitelná přeshraniční spolupráce v EUREGIU EGRENSIS		Regionální sdružení obcí a měst EUREGIO EGRENSIS		122,750.00 €		104,337.50 €		18,412.50 €		85%

		17		BY		StMWi		Euregionale Governance und Netzwerke		EUREGIO Bayerischer Wald-Böhmerwald-Unterer Inn e.V.		1,119,500.00 €		951,575.00 €		0.00 €		85%

						MMR		Euroregionální governance a sítě		Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy		125,390.00 €		106,581.50 €		18,808.50 €		85%



								Prioritätsachse 4 / Prioritní osa 4						27,760,547.00 €

								Summe der einzuplanenden Projekte/ Součet plánovaných projektů:				2,252,715.00 €		1,914,807.75 €		169,982.25 €		85%

								Summe der bereits eingeplanten Projekte/ Součet již naplánovaných projektů:				10,491,197.65 €		8,917,518.00 €		1,337,738.65 €		85%

								noch verfügbare EFRE-Mittel/ Prostředky ERDF, které jsou ještě k dispozici: 						16,928,221.25 €







								Gesamtprogramm/Celkový program						103,375,149.00 €

								Summe der einzuplanenden Projekte/ Součet plánovaných projektů:				2,252,715.00 €		1,914,807.75 €		169,982.25 €

								Summe der bereits eingeplanten Projekte/ Součet již naplánovaných projektů:				17,788,267.08 €		15,120,027.00 €		2,432,299.08 €

								noch verfügbare EFRE-Mittel/ Prostředky ERDF, které jsou ještě k dispozici:						86,340,314.25 €





























































Einplanung_2.BA_naplán._2.MV

		Ziel ETZ Freistaat Bayern - Tschechische Republik 2014-2020 
Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020

		Eingeplante Projekte in der 2. Sitzung des Begleitausschusses am 09.12.2015 in Karlsbad 

		Naplánované projekty na 2. zasedání Monitorovacího výboru dne 09.12.2015 v Karlových Varech



		Nr.
č.		LP
VP		Förderstelle
Dotační místo		Projektname
Název projektu		Partner
Partner		Gesamtkosten
Celkové náklady		Ziel ETZ-Mittel
Prostředky Cíl EÚS		Öffentliche Mittel
Veřejné prostředky		Fördersatz
Dotační sazba



		Prioritätsachse 4 / Prioritní osa 4



		14		BY		StMWi		Nachbarn im Dialog – Dispositionsfonds in der EUREGIO Egrensis		EUREGIO EGRENSIS Arbeitsgemeinschaft Bayern		2,352,941.18 €		2,000,000.00 €		235,000.18 €		85%

						MMR		Sousedé v dialogu – Dispoziční fond v EUREGIU Egrensis		Regionální sdružení obcí a měst EUREGIO EGRENSIS		2,144,002.35 €		1,822,402.00 €		321,600.35 €		85%

		16		CZ		StMWi		Dispositionsfond für die Region Bayerischer Wald – Böhmerwald		EUREGIO Bayerischer Wald-Böhmerwald-Unterer Inn e.V.		2,352,941.18 €		2,000,000.00 €		234,941.18 €		85%

						MMR		Dispoziční fond pro region Bavorský les – Šumava		Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy		3,641,312.94 €		3,095,116.00 €		546,196.94 €		85%



								Prioritätsachse 4 / Prioritní osa 4						27,760,547.00 €

								Summe der eingeplanten Projekte/ Součet naplánovaných projektů :				10,491,197.65 €		8,917,518.00 €		1,337,738.65 €		85%

								noch verfügbare EFRE-Mittel/ Prostředky ERDF, které jsou ještě k dispozici: 						18,843,029.00 €



		Prioritätsachse 5 / Prioritní osa 5



		1		BY		StMWi		Technische Hilfe BY (Code 121)		StMWi		2,294,588.24 €		1,950,400.00 €		344,188.24 €		85%

						MMR		Technická pomoc BY (kód 121)		MMR ČR		0.00 €		0.00 €		0.00 €		ERROR:#DIV/0!

		2		BY		StMWi		Technische Hilfe GS (Code 121)		StMWi		2,134,834.12 €		1,814,609.00 €		320,225.12 €		85%

						MMR		Technická pomoc JS (kód 121)		MMR ČR		0.00 €		0.00 €		0.00 €		ERROR:#DIV/0!

		3		BY		StMWi		Technische Hilfe BY (Code 122)		StMWi		235,294.12 €		200,000.00 €		35,294.12 €		85%

						MMR		Technická pomoc BY (kód 122)		MMR ČR		0.00 €		0.00 €		0.00 €		ERROR:#DIV/0!

		4		BY		StMWi		Technische Hilfe BY (Code 123)		StMWi		150,000.00 €		127,500.00 €		22,500.00 €		85%

						MMR		Technická pomoc BY (kód 123)		MMR ČR		0.00 €		0.00 €		0.00 €		ERROR:#DIV/0!

		5		CZ		StMWi		Technische Hilfe – Zentrum für Regionalentwicklung – Code 121		StMWi		0.00 €		0.00 €		0.00 €		ERROR:#DIV/0!

						MMR		Technická pomoc – Centrum pro regionální rozvoj – kód 121		CRR ČR		1,294,117.65 €		1,100,000.00 €		194,117.65 €		85%

		6		CZ		StMWi		Technische Hilfe – Bezirk Karlsbad – Code 121		StMWi		0.00 €		0.00 €		0.00 €		ERROR:#DIV/0!

						MMR		Technická pomoc – Karlovarský kraj – kód 121		Karlovarský kraj		245,000.00 €		208,250.00 €		36,750.00 €		85%

		7		CZ		StMWi		Technische Hilfe – Bezirk Karlsbad – Code 123		StMWi		0.00 €		0.00 €		0.00 €		ERROR:#DIV/0!

						MMR		Technická pomoc – Karlovarský kraj – kód 123		Karlovarský kraj		25,588.24 €		21,750.00 €		3,838.24 €		85%

		8		CZ		StMWi		Technische Hilfe – Ministerium für Regionalentwicklung – Code 121		StMWi		0.00 €		0.00 €		0.00 €		ERROR:#DIV/0!

						MMR		Technická pomoc – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – kód 121		MMR ČR		200,000.00 €		170,000.00 €		30,000.00 €		85%

		9		CZ		StMWi		Technische Hilfe – Ministerium für Regionalentwicklung – Code 123		StMWi		0.00 €		0.00 €		0.00 €		ERROR:#DIV/0!

						MMR		Technická pomoc – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – kód 123		MMR ČR		35,294.12 €		30,000.00 €		5,294.12 €		85%

		10		CZ		StMWi		Technische Hilfe – Bezirk Pilsen – Code 121		StMWi		0.00 €		0.00 €		0.00 €		ERROR:#DIV/0!

						MMR		Technická pomoc – Plzeňský kraj – kód 121		Plzeňský kraj		300,000.00 €		255,000.00 €		45,000.00 €		85%

		11		CZ		StMWi		Technische Hilfe – Bezirk Pilsen – Code 123		StMWi		0.00 €		0.00 €		0.00 €		ERROR:#DIV/0!

						MMR		Technická pomoc – Plzeňský kraj – kód 123		Plzeňský kraj		52,941.18 €		45,000.00 €		7,941.18 €		85%

		12		CZ		StMWi		Technische Hilfe – Bezirk Südböhmen – Code 121		StMWi		0.00 €		0.00 €		0.00 €		ERROR:#DIV/0!

						MMR		Technická pomoc – Jihočeský kraj – kód 121		Jihočeský kraj		280,000.00 €		238,000.00 €		42,000.00 €		85%

		13		CZ		StMWi		Technische Hilfe – Bezirk Südböhmen – Code 123		StMWi		0.00 €		0.00 €		0.00 €		ERROR:#DIV/0!

						MMR		Technická pomoc – Jihočeský kraj – kód 123		MMR ČR		49,411.76 €		42,000.00 €		7,411.76 €		85%



								Prioritätsachse 5 / Prioritní osa 5						6,202,509.00 €

								Summe der eingeplanten Projekte/ Součet naplánovaných projektů:				7,297,069.43 €		6,202,509.00 €		1,094,560.43 €		85%

								noch verfügbare EFRE-Mittel/ Prostředky ERDF, které jsou ještě k dispozici: 						0.00 €





								Gesamtprogramm/Celkový program						103,375,149.00 €

								Summe der eingeplanten Projekte/ Součet naplánovaných projektů:				17,788,267.08 €		15,120,027.00 €		2,432,299.08 €		85%

								noch verfügbare EFRE-Mittel/ Prostředky ERDF, které jsou ještě k dispozici:						88,255,122.00 €
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Mittelzuteilung IP_Alokace IP



		Mittelzuteilung auf IP-Ebene / 
Alokace prostředků na úrovni investiční priority

		IP		Euro		Anteil in % / Podíl v %

		1a		11,080,506		10.70%

		1b		6,794,756		6.60%

		6c		28,744,051		27.80%

		6d		10,980,010		10.60%

		10b		11,812,770		11.40%

		11b		27,760,547		26.90%

		Technische Hilfe / Technická pomoc		6,202,509		6.00%

		Gesamt / Celkem		103,375,149		100%
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Ludwigstr. 20
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Tel. : 0921/604-1757
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monika.schaffer@reg-ofr.bayern.de
www.regierung.oberfranken.bayern.de
www.by-cz.eu
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