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Vážení občané,  

jako každý rok i letos Vám přinášíme ohlédnutí za uplynulými 12 měsíci našeho 
Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 
2014-2020. Informace pro občany je součástí tzv. Výroční prováděcí zprávy (VPZ), kterou 
každý rok zpracováváme dle Nařízení EU č. 1303/2013. Všechny VPZ z dotačního období 
2014-2020 jsou také publikovány na internetových stránkách našeho programu www.by-
cz.eu v sekci "Informace a komunikace" a obsahují velmi podrobné informace o pokroku 
programu za uplynulý rok, které jsou však spíše technické povahy a pro externí čtenáře 
obtížněji čitelné. Proto jsme zpracovali tento dokument, který je kratší a "srozumitelnější" 
verzí VPZ za daný rok. Při čtení tohoto textu je třeba mít na zřeteli, že informace, které 
zde budou zveřejněny, nepopisují detailně obsah programu a jeho struktury, ale 
představují zjednodušený a srozumitelný přehled o nejdůležitějších událostech 
za uplynulý rok implementace programu. Pro první seznámení se s obsahem a hlavním 
zaměřením česko-bavorského dotačního programu Vám doporučujeme zkrácenou verzi 
našeho Programu spolupráce "Shrnutí programu spolupráce". Tento dokument (stejně 
jako jeho delší technickou verzi) naleznete ke stažení na našich internetových stránkách 
v sekci "Dokumenty". Pro podrobnější informace je Vám pak v téže sekci k dispozici 
"Příručka pro české žadatele". 

 

 

 

Obr. 1 - Programové území 

 

 

http://www.by-cz.eu/
http://www.by-cz.eu/
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V roce 2021 byla přeshraniční spolupráce silně ovlivněna opatřeními přijatými 
k zamezení koronavirové pandemie. V polovině února 2021 zavedla německá spolková 
vláda přísnější pravidla pro vstup do své země týkající se komerčního a individuálního 
cestovního ruchu. K úplnému uzavření hranic sice tentokrát již nedošlo, ale vzhledem 
k variantám viru byl příjezd do země regulován, což se někdy fakticky rovnalo uzavření 
hranic. Snadněji dostupné očkování proti COVID-19 a testování přítomnosti viru (dokonce 
ve formě tzv. "samotestů") v roce 2021 přispěly k tomu, že v rámci Programu přeshraniční 
spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 mohly být 
naplánovány některé nové projekty a již naplánované projekty mohly být realizovány. 
Kvůli koronaviru a platným předpisům se však nadále konalo jen málo akcí v prezenční 
formě a občané se příliš často osobně nesetkávali. Některé plánované akce se 
uskutečnily jako videokonference. Tento formát se mezitím osvědčil a pro účastníky to již 
nebylo nic nového. V tomto formátu byla realizována také další setkání Řídicího orgánu 
s Národním orgánem a Společným sekretariátem za účelem vytváření nového programu 
v dotačním období 2021-2027. 

K nejdůležitějším setkáním patří zasedání Monitorovacího výboru (MV), na kterých jsou 
schvalovány nové projekty. V roce 2021 se uskutečnila opět dvě zasedání MV, obě 
formou videokonference. Na těchto zasedáních bylo předloženo celkem 25 projektů, 
z nichž bylo 21 schváleno. Kromě tzv. velkých projektů (tzn. projekty nad 25 000 EUR) 
bylo v obou našich Dispozičních fondech (Euregio Egrensis a Euroregion Šumava – 
Bavorský les) schváleno a realizováno několik desítek malých projektů. Všechny tyto 
projekty přispívají k vytvoření dlouhodobých kontaktů v rámci našeho programového 
území.  

Pravidla pro vstup do země a vycestování z ní i dění kolem koronaviru a s tím spojené 
regionální opatření byly také v roce 2021 velmi nepředvídatelné a proměnlivé, což 
nadále vedlo k nejistotě v plánování, ať už na straně partnerů či orgánů programu. 

Velmi nás těší, že navzdory dvěma těžkým rokům, kdy koronavirová pandemie dopadla 
na všechny oblasti života, přeshraniční spolupráce pokračovala a místy dosáhla 
značného pokroku. Situace byla ale pro česko-bavorskou oblast náročná. Rádi bychom 
vyjádřili upřímné poděkování všem nositelům projektů a účastníkům programu, kteří 
i v těchto těžkých dobách projekty plánovali, realizovali a podporovali. 

 

Realizace a zaměření programu v roce 2021 

Rok 2021 je možné považovat za přechodný rok, kdy dotační období 2014-2020 pomalu 
končí a nové dotační období 2021-2027 se již intenzivně připravuje. Na začátku roku se 
uskutečnila řada videokonferencí s různými odborníky z programové oblasti k mnohým 
tématům nového dotačního období. Cílem těchto konzultací bylo získat odborná 
stanoviska expertů a prodiskutovat témata navržená orgány programu. Odborné týmy 
byly složeny ze zástupců příslušných rezortů, sociálních partnerů a občanské 
společnosti. Kromě toho byl proveden také veřejný průzkum k politickým a specifickým 
cílům mezi občany, stakeholdery programu, jakož i sociálními partnery a zástupci 
občanské společnosti. V dubnu byla na domovské stránce zveřejněna první kompletní 
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verze Programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021-2027. Občané, stakeholdeři 
programu a zástupci sociálních partnerů a občanské společnosti měli možnost se 
k tomuto návrhu vyjádřit. Součástí přípravy programu je také strategické posouzení vlivů 
programu na životní prostředí (viz směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES 
ze dne 27. června 2001, směrnice SEA a posuzování vlivů na životní prostředí 
na spolkové úrovni). Cílem je posoudit dopady programu na životní prostředí a navrhnout 
opatření, která pomohou dosáhnout co nejpozitivnějšího dopadu programu na tuto 
oblast. Vyhodnocení vlivů programu bylo konzultováno s příslušnými odbornými rezorty 
a v rámci veřejných konzultací zde také byla veřejnosti poskytnuta možnost se k tomuto 
vyjádřit. Konečná verze vyhodnocení vlivů programu na životní prostředí byla v květnu 
zveřejněna na domovské stránce programu. 

Program INTERREG Bavorsko – Česko 2021-2027 byl předložen Evropské komisi 
v říjnu 2021. Na konci listopadu vznesla Komise několik připomínek a komentářů, které 
byly odpovídajícím způsobem zpracovány. Program INTERREG Bavorsko – Česko 
2021- 2027 byl poté opět předložen Komisi na začátku roku 2022. 

 

Informace z aktuálního programu: 

Mnoho projektů bylo již úspěšně ukončeno: Do konce roku 2021 se jednalo o téměř 
80 projektů. V současné době jsou oslovováni nositelé projektů příkladů dobré praxe 
z období 2014-2020 a plánuje se, že tyto projekty budou následně prezentovány formou 
krátkých videí na nové domovské stránce. 

 

Zasedání Monitorovacího výboru: 

Zasedání Monitorovacího výboru v roce 2021 se i přes velké snahy musela konat online. 
Vzhledem k tomu, že členové výboru již měli dobré zkušenosti z mnoha předchozích 
videokonferencí, mohlo 12. zasedání proběhnout bez komplikací ve dnech 
4. a 5. května. Lhůta pro podání žádostí k projednání v rámci tohoto MV vypršela 
v únoru 2021. Po tomto kole předkládání žádostí Monitorovací výbor naplánoval 
z 20 předložených projektových žádostí 16 projektů v celkové výši 5,5 mil. EUR 
prostředků EFRR. Z důvodů vratek z již uzavřených projektů byly pro toto zasedání opět 
k dispozici prostředky v prioritní ose 1 (výzkum a inovace).  

Dále byla výboru představena výroční zpráva z oblasti informace a komunikace a členové 
výboru byli taktéž informováni o zásadních tématech řízení programu jako 
např. provedené kontroly v programu nebo náhled na nový monitorovací systém Jems. 

Certifikační orgán následně přednesl svoji prezentaci o stavu účetní závěrky za daný 
účetní rok zahrnující platby předložené Komisi k úhradě. Do té doby bylo doručeno 
Evropské komisi šest žádostí o platbu ve výši přes 56 mil. EUR prostředků EFRR, což 
odpovídá přibližně 55 % celkové alokace Programu přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020. Řídicí orgán dále informoval, že 
výroční zpráva za rok 2020 byla Evropskou komisí přijata. 
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Stav v jednotlivých prioritních osách po 12. zasedání Monitorovacího výboru ukazuje 
následující graf: 
 

Obr. 2 - Stav prostředků EFRR v programu po dvanáctém zasedání Monitorovacího výboru v mil. EUR a v %. 

 

Po 12. zasedání MV byl přehled plnění indikátorů výstupu následující: 

 

 
Obr. 3 - Stav plnění cílových hodnot indikátorů výstupu po dvanáctém zasedání Monitorovacího výboru 

 

Na následujícím 13. zasedání Monitorovacího výboru, které se konalo ve dnech 
1. a 2. prosince 2021, bylo ve třech1 prioritních osách předloženo celkem 5 projektových 
žádostí. Všechny žádosti byly výborem schváleny. 

V bodě jednání zásadní témata řízení programu informoval Řídicí orgán o online Výroční 
informační akci 2021 a o stavu přípravy Programu INTERREG Bavorsko – Česko 
2021- 2027. Členům MV byl prezentován plánovaný časový horizont probíhajících příprav 
nového dotačního období a vývoj u témat "zjednodušené vykazování nákladů" a "fond 

                                          
1 Po 12. zasedání MV byla opět uzavřena Prioritní osa 1 "Výzkum, technologický rozvoj a inovace", neboť zde byly naplánovány všechny alokované 
prostředky. 
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malých projektů". V souladu s daným intervalem zde také referovaly euroregiony 
o realizaci Dispozičních fondů. 

V jednotlivých prioritních osách je po 13. zasedání Monitorovacího výboru celkový stav 
prostředků následující: 

1. Výzkum, technologický rozvoj a inovace 

    Naplánované prostředky EFRR: 18,6 mil. EUR (100 %) 

    Prostředky EFRR momentálně k dispozici: 0,0 mil. EUR (0 %) 

 

2. Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů 

    Naplánované prostředky EFRR: 39,4 mil. EUR (99 %) 

    Prostředky EFRR momentálně k dispozici: 330 tis. EUR (1 %) + odhadované úspory 
z důvodu již uzavřených projektů: 0,8 mil. EUR 

=> předpokládané prostředky EFRR k dispozici pro 14. MV: 1,1 mil. EUR 

 

3. Investice do dovedností a vzdělávání 

    Naplánované prostředky EFRR: 11,4 mil. EUR (96 %) 

    Prostředky EFRR momentálně k dispozici: 400 tis. EUR (4 %) + odhadované úspory 
z důvodu již uzavřených projektů: 70 tis. EUR 

=> předpokládané prostředky EFRR k dispozici pro 14. MV: 0,5 mil. EUR 

 

4. Udržitelné sítě a institucionální spolupráce 

    Naplánované prostředky EFRR: 26,8 mil. EUR (97 %) 

    Prostředky EFRR momentálně k dispozici: 870 tis. EUR (3 %) + odhadované úspory 
z důvodu již uzavřených projektů: 2,7 mil. EUR 

=> předpokládané prostředky EFRR k dispozici pro 14. MV: 3,5 mil. EUR 
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Obr. 4 - Stav plnění cílových hodnot indikátorů výstupu po třináctém zasedání Monitorovacího výboru 

 

Ke konci roku 2021 bylo na jednotlivé projekty rozplánováno cca 98 % prostředků EFRR. 
Také po 13. zasedání Monitorovacího výboru je potřeba dále předkládat projekty 
do Prioritní osy 2 (Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů), konkrétně 
přispívající k naplnění cílové hodnoty indikátoru výstupu "Počet podpořených objektů 
přírodního a kulturního dědictví" (6c) (viz obr. 4).  

 

 

Obr. 5 – Screenshot z videokonference k 13. zasedání Monitorovacího výboru 
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Obr. 6 – Screenshot z videokonference k 13. zasedání Monitorovacího výboru 

 

Na 13. zasedání bylo dohodnuto, že se 14. zasedání bude konat 11. a 12. května 2022. 
Pokud to pandemická situace dovolí, bude toto zasedání organizováno v Jihočeském 
kraji. V opačném případě bude zasedání probíhat opět ve formátu videokonference. 

 

Práce s veřejností 2021 

Dne 11. listopadu 2021 poskytl Řídicí orgán z Bavorského státního ministerstva 
hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky společně s Národním orgánem 
z Ministerstva pro místní rozvoj informace o Programu přeshraniční spolupráce 
Svobodný stát Bavorsko – Česká republika Cíl EÚS 2014-2020 prostřednictvím Výroční 
informační akce. Kromě informací o aktuálním dotačním období se akce zaměřila na 
realizaci projektů v podmínkách koronaviru a směřování nového dotačního období. 

 

Simultánně tlumočenou online akci zahájili pan Matthias Herderich, vedoucí Řídicího 
orgánu, a pan Jiří Horáček, vedoucí Národního orgánu. Oba připomněli význam 
přeshraniční spolupráce zejména v době koronavirové pandemie a poděkovali 
187 účastníkům za jejich angažovanost a zájem. Prostřednictvím webových aplikací měli 
účastníci možnost se během akce aktivně zapojit a vyjádřit se k jednotlivým otázkám. 

 

Dopolední část akce se věnovala stále ještě probíhajícímu dotačnímu Programu 
Svobodný stát Bavorsko – Česká republika Cíl EÚS 2014-2020. Nejprve informoval 
vedoucí Společného sekretariátu pan Lukáš Kaňka o stavu čerpání prostředků 
v programu. Poté své projekty představili čtyři nositelé projektů z aktuálního 
programového období. Pan Wolf z Fraunhoferova institutu pro techniku životního 
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prostředí, bezpečnosti a energetiky UMSICHT představil zajímavé poznatky o výsledcích 
výzkumu projektu 3D COVER: Kovové materiály v procesním řetězci aditivní výroby 
z prioritní osy 1 - Výzkum, technologický vývoj a inovace. Paní Holá a paní Máchalová 
Zemanová z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích představily výsledky a webové 
stránky projektu Flora Šumavy z prioritní osy 2 - Ochrana životního prostředí a účinné 
využívání zdrojů. Pan Klostermeier-Stahlmann z Volkshochschule v zemském okresu 
Cham e.V. působivě popsal realizaci projektu Udržitelnost a ochrana životního prostředí 
ve škole, v práci a ve společnosti z prioritní osy 3 - Investice do kompetencí a vzdělávání. 
Na závěr pan Maurer z Bavorského červeného kříže v Chamu odprezentoval pokrok 
v přeshraničních záchranných cvičeních Bavorsko - Česko z projektu prioritní osy 
4 - Udržitelné sítě a institucionální spolupráce. Kromě tematické prezentace se nositelé 
projektů podělili o své zkušenosti z uplynulého koronavirového roku a o trvající dopady 
na realizaci svých projektů. 

V odpolední části akce programové orgány informovaly o zaměření nového programu 
INTERREG Bavorsko – Česko 2021-2027. Program je rozdělen do následujících 5 priorit: 

 

1 - Výzkum, vývoj a inovace 

 

2 - Změna klimatu a ochrana životního prostředí 

 

3 - Vzdělávání 

 

4 - Kultura a udržitelný cestovní ruch 

 

5 - Lepší spolupráce Interreg 

 

Byly vysvětleny také aktivity zahrnuté do jednotlivých priorit nového programu a změny 
oproti dosud běžícímu dotačnímu Programu Svobodný stát Bavorsko – Česká republika 
Cíl EÚS 2014-2020. Kromě toho bylo představeno plánované zjednodušení 
administrativy, zejména rozšíření používání zjednodušených možností vykazování 
nákladů. Ke konci byla představena nová podoba domovské stránky programu. 

 

Poté nastala příležitost pro dotazy od účastníků týkající se zaměření budoucího programu 
INTERREG Bavorsko – Česko 2021-2027. Budoucí nositele projektů zajímal zejména 
harmonogram první výzvy k předkládání projektů a pravidla způsobilosti. Tyto informace 
budou včas oznámeny prostřednictvím internetových stránek a míst zpracovávajících 
žádost na bavorských zemských vládách a českých krajských úřadech. 
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Přes ztížené podmínky v roce 2021 uspořádaly české kraje, bavorské vlády a euroregiony 
sídlící v našem dotačním území v souvislosti s naším programem Cíl EÚS přes 70 akcí 
pro více než 940 účastníků: z části jako fyzické akce, z části ve formě videokonferencí. 
Zveřejněné zprávy v médiích a tiskové zprávy nám pomáhají přibližovat program 
veřejnosti a zvyšují zájem o naši práci, také četná distribuce našich publikací a 
propagačních materiálů pomohla i v roce 2021 subjektům programu k jeho propagaci.  

 

Naše dvojjazyčné internetové stránky programu jsou nejdůležitějším zdrojem informací, 
neboť je na nich možné najít a stáhnout všechny potřebné dokumenty a příručky. Jsou 
zde také uvedeny kontakty na všechny subjekty programu. Zároveň se na úvodní stránce 
v sekci "Aktuality" zveřejňují důležité termíny a plánované události. Zprávy z minulých 
akcí, jak pro veřejnost, tak z Monitorovacích výborů, se nacházejí v jednotlivých sekcích 
(např. "Informace a komunikace" nebo "Dotace").  

Rádi bychom informovali o některých změnách na domovské stránce aktuálního 
programu. Naše webové stránky budou v novém designu a na novém odkazu. 
V současné době jsou dostupné na adrese https://2014-2020.by-cz.eu. Důvodem 
změny webové adresy je intenzivní příprava webových stránek pro nové dotační období, 
které budou přístupné na původním odkazu www.by-cz.eu. Jak webové stránky pro příští 
dotační období, tak nové spuštění stávajících webových stránek v novém designu jsou 
plánovány na rok 2022. První náhledy na novou domovskou stránku programu byly 
představeny účastníkům během výroční informační akce 2021. Webové stránky 
stávajícího období 2014-2020 v novém designu vypadají moderněji, ale jejich funkce a 
navigace zůstanou většinou zachovány. Webové stránky období 2021-2027 budou již 
obsahovat nové, interaktivnější funkce pro návštěvníky, jak jsme informovali v minulé 
Informaci pro občany (databáze projektů a oznamování akcí). Kromě toho zde budou 
k dispozici krátká videa o některých úspěšných projektech z období 2014-2020, která 
budou sloužit také k propagaci nového dotačního období 2021-2027. 

 

Těšíme se na další rok úspěšné spolupráce v česko-bavorském příhraničí a přejeme 
všem žadatelům a příjemcům hodně zdaru při přípravě a realizaci svých projektů v stále 
ještě probíhajícím období, stejně tak v novém Programu INTERREG Bavorsko – Česko 
2021-2027.  

 

S přátelským pozdravem 

Vaše subjekty česko-bavorského programu EÚS  

https://2014-2020.by-cz.eu/
file://stmi.bayern.de/rofr-dfs-01/Workgroup/ROFr/Arbeitsgruppen/GS%20%E2%80%93%20Ziel%20ETZ%20Bayern-Tschechien/2014-2020/Berichte/JB%202021-siehe%2015.UV/B%C3%BCrgerinfo/www.by-cz.eu
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