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1. Úvod

1.1. Předmluva
Pokud je v následujícím textu uvedeno nařízení EU, tak je tím vždy míněno – pokud
není stanoveno jinak – nařízení v platném znění.
Čl. 3 odst. 2 Nařízení (ES) č.1083/2006 rozlišuje následující cíle:
•

Cíl „Konvergence“

•

Cíl „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“

•

Cíl „Evropská územní spolupráce“

U třetího cíle „Evropská územní spolupráce“je rozlišováno mezi zaměřeními
„přeshraniční spolupráce“, „nadnárodní spolupráce“ a „meziregionální spolupráce“.
Předložený program „Cíl 3 - program přeshraniční spolupráce Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko 2007-2013“ je zaměřen na realizaci cíle „Evropská územní
spolupráce“ se zaměřením na „přeshraniční spolupráci“ mezi Českou republikou a
Svobodným státem Bavorsko.
Pokud je v následujícím textu použit výraz „program Cíl 3“, pak je tím míněn – pokud
není stanoveno jinak - „Cíl 3 - program přehraniční spolupráce Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko 2007-2013“.
Pokud je v následujícím textu použit výraz „prostředky Cíle 3“, pak jsou tím míněny –
pokud není stanoveno jinak – prostředky ERDF z programu přeshraniční spolupráce
„Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013“.
Pokud je v následujícím textu použit výraz „programový dokument“, tak je tím vždy
míněn - pokud není stanoveno jinak - programový dokument pro program
přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013.
Pokud je v následujícím textu použit výraz „projekt“, pak je tím míněna – pokud není
stanoveno jinak – operace dle článku 2 č. 3 Nařízení (ES) č.1083/2006.
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Pokud je v následujícím textu použit výraz „velký projekt“, pak je tím míněna – pokud
není stanoveno jinak – operace dle čl. 39 Nařízení (ES) č.1083/2006.1 Velké projekty
dle čl. 39 Nařízení (ES) č.1083/2006, které se mají zaslat Evropské komisi ke
schválení, nebyly koncem roku 2006 známy.

1.2. Partnerství
Je-li v rámci textu kapitoly 1.2 použit výraz „Monitorovací výbor“, tak je tím vždy
míněn - pokud není stanoveno jinak- Monitorovací výbor INTERREG IIIA Česká
republika - Svobodný stát Bavorsko 2000-2006.
Od začátku 90.let se mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko
vyvíjela dobrá institucionální a tématická spolupráce.
Tento pozitivní vývoj byl podpořen prostřednictvím možnosti využití dotačních
nástrojů INTERREG a PHARE CBC. Přijetím České republiky do Evropské unie se
již do té doby dobrá spolupráce rozvinula do úzkého partnerství.
Na tomto základě byl zpracován programový dokument.
První intenzivní pracovní jednání mezi Českou republikou, zastoupenou
Ministerstvem pro místní rozvoj a Svobodným státem Bavorsko, zastoupeným
Bavorským státním ministerstvem hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologií,
se uskutečnilo v prosinci 2005.
Na zasedání Monitorovacího výboru dne 21.02.2006 pověřil Monitorovací výbor
Bavorské státní ministerstvo hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologií ve
spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj (Česká republika) vypracovat
programový dokument v pracovní skupině.
Pracovní skupina se skládala z:

1

Dle čl. 39 Nařízení (ES) č.1083/2006 může ERDF financovat výdaje na operaci složenou z řady
prací, činností nebo služeb, které jsou určeny k dosažení nedělitelného úkolu přesné hospodářské
nebo technické povahy , s jasně určenými cíli, jejíž celkové náklady přesahují 25 milionů EUR v
případě životního prostředí a 50 miliónů EUR v jiných oblastech (velké projekty).
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Bavorského státního ministerstva hospodářství, infrastruktury, dopravy a
technologie
Ministerstva pro místní rozvoj (Česká republika)
Experta Ministerstva pro místní rozvoj (Česká republika)
Společnosti pro výzkum trhu a regionální analýzy s.r.o. (ConM s.r.o.)
Bavorské státní ministerstvo hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologie
pověřilo Společnost pro výzkum trhu a regionální analýzy s.r.o. (ConM s.r.o.)
provedením Ex-ante hodnocení a hodnocením SEA. Firma ConM s.r.o. pověřila
Rakouský institut ekologie (ÖÖI) jako subdodavatele provedením hodnocení SEA.
K vypracování určitých částí programu byla pracovní skupina posílena:
Bavorským ministerstvem životního prostředí, zdravotnictví a ochrany
spotřebitelů
Ministerstvem životního prostředí ČR
Rakouským institutem ekologie(ÖÖI)
Firma ConM s.r.o. se účastnila jednání pracovní skupiny jako expert pro Ex-ante
hodnocení a prostřednictvím ÖÖI také pro SEA hodnocení.
Jednání pracovní skupiny:
19./20.04.06
15./16.05.06
12./13.06.06
10./11.08.06
30./31.08.06
10./11.10.06
26./27.10.06
04./05.12.06
Zpracování programového dokumentu probíhalo v úzké koordinaci s relevantními
partnery podílejícími se na realizaci programu Cíl 3.
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Zapojení relevantních partnerů probíhalo zejména prostřednictvím intenzivní účasti
Monitorovacího výboru2:
Pracovní skupina informovala na zasedáních Monitorovacího výboru o stavu
zpracování programového dokumentu.
Zasedání Monitorovacího výboru sloužila k objasnění otevřených otázek.
Pokročilý návrh programového dokumentu byl členům Monitorovacího výboru
předložen k přijetí stanoviska v rámci písemné procedury v září 2006. Na 14.
zasedání Monitorovacího výboru dne 26.09.2006 byl Programový dokument v
předloženém znění Monitorovacím výborem schválen. Monitorovací výbor
pověřil pracovní skupinu zpracováním došlých stanovisek - v případě potřeby
spojit se s příslušnými osobami, které tato stanoviska odevzdaly. Toto
usnesení bylo splněno. Obdržené připomínky a návrhy na doplnění byly
pracovní skupinou zpracovány. Pokud nemohly být připomínky či návrhy na
doplnění zcela nebo jejich určitá část zohledněny, následovalo jejich
odsouhlasení s příslušným partnerem.
Znění programového dokumentu, které bylo předloženo veřejnosti společně
se zprávou k životnímu prostředí, bylo členům Monitorovacího výboru
předloženo k připomínkám v rámci písemné procedury v listopadu 2006.
Obdržené připomínky a návrhy na doplnění byly pracovní skupinou
zapracovány. Pokud nemohly být připomínky či návrhy na doplnění zcela nebo
jejich určitá část zohledněny, následovalo jejich odsouhlasení s příslušným
partnerem.
Zapojení relevantních partnerů probíhalo formou mnoha jednotlivých pracovních
jednání. Mnoho partnerů doručilo písemné příspěvky ke zpracování dokumentu.
Zpracování programového dokumentu a provedení Ex-ante hodnocení a hodnocení
SEA probíhalo souběžně. Řada doporučení, která vznikla během doprovodného

2

Členové Monitorovacího výboru jsou mimo jiné na programu se účastnící ministerstva, všechny kraje
dotační oblasti, všechny euroregiony dotační oblasti, Certifikační orgán, Auditní orgán, hospodářští a
sociální partneři, jakož i Evropská Komise. Viz.čl.2 Jednacího řádu Monitorovacího výboru.
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procesu Ex-ante hodnocení a hodnocení SEA byla přímo zapracována do
programového dokumentu.
Vliv ex-ante hodnocení na programový dokument viz. kapitola 3 v příloze 2. Závěry
ex-ante hodnocení viz. kapitola 4 v příloze 2.
Shrnutí zprávy o životním prostředí naleznete v příloze 3. Shrnující prohlášení dle čl.
9 Směrnice 2001/42/ES viz. příloze 4.
Česká republika, zastoupená Ministerstvem pro místní rozvoj a Svobodný stát
Bavorsko, zastoupený Bavorským státním ministerstvem hospodářství, infrastruktury,
dopravy a technologií deklarují svoji vůli pokračovat v partnerské spolupráci v rámci
programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika-Svobodný stát Bavorsko
2007-2013.

1.3. Dotační území programu Cíl 3
Dle čl.7 odst. 1 Nařízení (ES) č.1083/2006 patří k dotační kulise programu Cíl 3 kraje
Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský a zemské okresy Cham, Freyung - Grafenau, Hof,
Neustadt an der Waldnaab, Regen, Schwandorf, Tirschenreuth a Wunsiedel im
Fichtelgebirge jakož i statutární města Hof a Weiden v Horním Falcku.
Dle čl.21 odst.1 věta 1 Nařízení (ES) č.1080/2006 patří k dotační kulise programu Cíl
3 zemské okresy Amberg - Sulzbach, Bayreuth, Deggendorf, Kronach, Kulmbach,
Passau, Regensburg a Straubing – Bogen, jakož i statutární města Amberg,
Bayreuth, Passau, Regensburg a Straubing.
Dle čl.21 odst.1 věty 1 Nařízení (ES)č.1080/2006 uvedené okresy a statutární města
patřila již do dotační oblasti programu INTERREG IIIA Česká republika-Svobodný
stát Bavorsko 2000-2006. Pohled na mapu dotačního území Cíle 33 ukazuje, že
zahrnutím těchto území vznikne vyvážená česko-bavorská dotační oblast Cíle 3.
Rozhodující je však, že v tomto území existují značné přeshraniční aktivity. V těchto
okresech a statutárních městech, které tvoří převážně členové odvádějící příspěvky

3

Viz. obr. 1.
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některému z obou euroregionů (Euregio Bavorský les/Šumava/Dolní Inn a Euregio
Egrensis), tak bylo realizováno mnoho projektů v rámci INTERREG IIIA.

Obr. 1:

Dotační území programu Cíl 3
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2. Socioekonomická analýza
Socioekonomická analýza viz. příloha 1.

14

3. SWOT-Analýza
Základem SWOT-Analýzy byly dvě sledované oblasti:
•

Sledovaná oblast 1: Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě

•

Sledovaná oblast 2: Rozvoj území a životního prostředí

Sledovaná oblast 1 „Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě“ je rozdělena do
následujících sektorů:
•

Hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru

•

Cestovní ruch, volný čas a rekreace

•

Profesní vzdělávání a trh práce

•

Výchova a všeobecné vzdělávání, věda, výzkum, kutura, zdravotnictví, sociální
péče, civilní ochrana a ochrana před katastrofami

•

Sítě

Sledovaná oblast 2 „Rozvoj území a životního prostředí“ je rozdělena do
následujících sektorů:
•

Životní prostředí a ochrana přírody

•

Územní plánování a rozvoj venkovského prostoru

•

Doprava

•

Informace a komunikace
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3.1. Sledovaná oblast 1: Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě
Sektor 1: Hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru
Silné stránky
– geograficky výhodná poloha v rámci EU
– atraktivní „měkké“ lokalizační faktory na bavorské
straně, zlepšující se pozice lokalizačních faktorů na české
straně
– značné nerostné bohatství v české části příhraniční
oblasti a s tím spojená průmyslová odvětví
– významná pozice zpracovatelského průmyslu a rostoucí
výkonnost terciéru, zejména v městských centrech a
střediscích cestovního ruchu
– průmyslová tradice, stabilita tradičních průmyslových
odvětví
– početná a stabilizovaná základna MSP
– rostoucí příliv přímých zahraničních investic v České
republice
– úzké kontakty a spolupráce mezi bavorskými a českými
hospodářskými svazy
– velký počet partnerství mezi vysokými školami

Příležitosti
– úspěšné propojení tradičního řemeslného know-how s
moderními výrobními technologiemi a metodami
– využití investičních impulsů prostřednictvím přímých
zahraničních investic
– zavádění progresivních technologií u MSP
– efektivní využití podpůrných programů pro rozvoj
podnikání
– výstavba a rozvoj (rekonstrukce) průmyslových zón v
rámci rozvojových os s přeshraničním dopadem
– zvyšování absorpční kapacity regionu posílením
spolupráce institucí, které jsou součástí struktur
zapojených do hospodářského rozvoje regionu
– vytváření podnikatelských inkubátorů a inovačních
center
– budování sektoru služeb jako významného zdroje příjmů
a pracovních míst, a to zejména v oblasti cestovního
ruchu
– využití přeshraničních kooperací k posílení hospodářské
pozice regionu
– efektivnější využívání podpůrných programů pro rozvoj
hospodářské spolupráce

Slabé stránky
– výrazné regionální disparity, především mezi městským a
venkovským prostorem
– malý počet velkých podniků s výrazným ekonomickým
dopadem na oblast trhu práce, jakož i na oblasti výzkumu
a vývoje
– nedokončená restrukturalizace některých velkých
podniků
– velký rozsah útlumových odvětví zejména v severní části
regionu
– nízká úroveň diversifikace ekonomických struktur ve
venkovských oblastech
– nedostatek kvalifikovaných pracovních sil
– ve velkých částech sledované oblasti vysoká
nezaměstanonost
– nízká mobilita pracovní síly
– podprůměrná úroveň příjmů
– nedostatek kapitálových zdrojů a často i nedostatečná
úroveň řízení u mnoha MSP
– nedostatečně rozvinutá přeshraniční spolupráce
způsobená nízkou úrovní znalostí ekonomických a
odbytových struktur, jakož i nedostatečnou znalostí
právních a institucionálních rámcových podmínek
– nízká hustota neformálních sítí
Rizika
– stagnující příliv zahraničního kapitálu do bavorských
podniků
– pokračující útlum a úpadek větších podniků zejména v
severní části sledovaného území
– nedokončená restrukturalizace některých podniků v
České republice a zaostávání při zavádění nových
technologií a inovací
– částečně dosud nevyjasněné vlastnické vztahy na české
straně
– jednostranná orientace kooperací (lokalizace řízení
podniku a odbytových služeb v Bavorsku, výroba v
České republice)
– ztráta pracovních míst na základě vysokých mzdových
nákladů v Bavorsku
– ztráta konkurenceschopnosti určitých průmyslových
odvětví
– zvyšování konkurenční situace
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Sektor 2: Cestovní ruch, volný čas a rekreace
Silné stránky
– atraktivní krajina, četné přírodní a kulturně-historické
památky, oblíbená lidová kultura a tradice
– rozmanitá turistická nabídka pro letní i zimní sezónu
– bohatý výskyt minerálních a léčivých pramenů
– tradiční lázeňství, profitující i ze současného trendu
zájmu o wellness
– tradiční turistika spojená s návštěvností národních a
přírodních parků
– dobrý image tradičních turistických oblastí
– hustá síť přeshraničních turistických tras a stezek
umožňující využití pro letní i zimní turistiku
– vysoká úroveň organizace cestovního ruchu
– kvalitní turistická infrastruktura, zejména ve střediscích
cestovního ruchu
– vysoká ubytovací a stravovací kapacita
– průběžné budování destinačního managementu,
zlepšujícího úroveň marketingu a nabídku turistických
produktů
Příležitosti
– výtečné předpoklady pro rozvoj dlouhodobě ekologicky,
kulturně, jakož i na zdraví a welness orientovaného
cestovního ruchu
– lepší využití vlastního potenciálu regionu
– rozvoj přeshraničních nabídek
– vybudování přeshraničního marketingu a společného
informačního systému
– cílená profesionalizace spolupráce rozdílných aktérů
vedoucí k vyšší kvalitě
– vytvoření přeshraničního systému cyklostezek,
turistických tras, hipostezek a lyžařských stop
– orientace nabídek a zařízení na specializované cílové
skupiny
– rozvoj inovace lázeňských služeb se zaměřením na
wellness

Slabé stránky
– nedostatečné využívání potenciálu cestovního ruchu v

některých oblastech
– nedostatečná infrastruktura v oblasti sportu a volného

času
– chybějící vhodná programová nabídka pro některé cílové

skupiny
– zčásti chybějící přeshraniční rozvojová koncepce
– nedostatečná zkušenost v oblasti managementu

cestovního ruchu na české straně, relativně nízká úroveň
spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem
– chybějící regionální informační a rezervační systém v
české oblasti
– zdevastovaná či kontaminovaná krajina způsobená
těžbou surovin na severu české příhraniční oblasti
– nedostatečná péče o krajinu způsobená nevhodným
hospodařením v primárním sektoru
– ve srovnání nižší kvalita služeb v cestovním ruchu v
České republice
– zanedbaný vzhled některých obcí na české straně
Rizika
– nebezpečí vysokého zatížení a poškození životního
prostředí nekoordinovanými aktivitami v cestovním
ruchu a tím i zničení turistického potenciálu
– přetrvávající konflikty s cíli ochrany přírody
– nedostatečná ochrana přírodních léčivých pramenů
– chybějící ochota ke spolupráci mezi podniky a obcemi
– nedostatek finančních zdrojů pro potřebnou výstavbu
infrastruktury
– nedostatečná dostupnost turistických destinací prostředky
veřejné hromadné dopravy
– pokles návštěvnosti v důsledku růstu kriminality v
oblasti cestovního ruchu
– pokračující rozšiřování sexuální turistiky
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Sektor 3: Profesní vzdělávání a trh práce
Silné stránky
– vysoká kvalita vzdělání v tradičních výrobních oborech
– přeshraniční kooperace v oblasti dalšího vzdělávání, jako
např. vzdělávací kurz pro obchodníky („obchodník pro
východ a západ“)
– rozmanitá nabídka v oblasti vzdělávaní a celoživotního
vzdělávání v bavorské dotační oblasti
– nižší míra nezaměstnanosti v jižní části České republiky
– dobře vybudovaná a dobře fungující institucionální síť na
trhu práce
– postačující kapacita vzdělávacích zařízení na všech
vstupních vzdělávání

Slabé stránky
– částečně jednostranná kvalifikační struktura

zaměstnaných
– nižší podíl vysoce kvalifikovaných zaměstnanců,

zejména v terciérním sektoru
– nedostatek kvalifikovaných pracovníků v průmyslově-

technických profesích
– profesně a strukturálně nevyvážený systém poptávky a

nabídky na trhu práce
– nízká flexibilita a nízká prostorová mobilita pracovních

sil
– další nárůst počtu nezaměstnaných v bavorské dotační

oblasti
– zvyšující se podíl mladistvých a skupiny dlouhodobě

nezaměstnaných v rámci celkového počtu
nezaměstnaných
– bariéry bránící Čechům k volnému přístupu na bavorský
trh práce
– existence nedostatečně využívaných kapacit zařízení pro
profesní vzdělávání
– nedostačující vývoj a zavádění systému celoživotního
vzdělávání v České republice
Příležitosti
Rizika
– tendence k odlivu pracovních sil v Bavorsku
– v České republice nedojde k dalšímu nárůstu
– nedostatečná reakce vzdělávacích institucí na měnící se
nezaměstnanosti
potřeby na trhu práce
– česká vzdělávací zařízení mohou profitovat ze zkušeností
– ztráta komparativních výhod vyplývajících z nižších
existujících struktur na bavorské straně
průměrných mezd, odchod firem z regionu využívajících
– další přizpůsobení vzdělávacích systémů potřebám trhu
dosud výhody nižších mezd
práce
– pokračující nárůst počtu dlouhodobě nezaměstnaných a
– místní a regionální spolupráce mezi institucemi
mladistvých nezaměstnaných
působícími na trhu práce
– pokračující odliv vysoce kvalifikovaných absolventů
– vytváření podmínek pro zvýšení prostorové mobility a
univerzit
flexibility pracovních sil
– ztížený přístup obtížně se integrujících skupin
– zavedení udržitelného a inovačního systému
obyvatelstva v České republice na trh práce
celoživotního vzdělávání v České republice.
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Sektor 4: Výchova a všeobecné vzdělávání, věda, výzkum, kultura, zdravotnictví a
sociální péče, civilní ochrana a ochrana před katastrofami
Silné stránky

Slabé stránky
– nižší úroveň vzdělání v některých částech příhraniční
oblasti, především ve venkovských oblastech
stupních, včetně vysokých škol
– nedostatek mimouniverzitních výzkumných zařízení
– dobře vybudovaný systém vysokoškolského vzdělávání
– problémy s dorozuměním v důsledku různých jazyků
– poměrně velký počet přeshraničních kooperací mezi
– špatný stav některých kulturních památek
vysokými školami
– vzrůstající podíl skupin obyvatelstva ohrožených
– značný počet nabídek z oblasti kultury, regionálních
sociální izolací
tradic a kulturního dědictví, muzeí, divadelních scén,
– nedostatečná úroveň vybavenosti zařízení sociální péče v
hudebních souborů
české části příhraniční oblasti způsobující zhoršené
– zvyšující se míra identifikace místních obyvatel s
podmínky pro péči zejména o sociálně znevýhodněné a
regionem
zdravotně postižené skupiny obyvatelstva
– rozvíjející se síť nevládních organizací jako základu
– možnost zvýšené kriminality a výskytu sociálně
občanské společnosti
patologických jevů (např. pouliční prostituce)
– dynamický rozvoj přeshraničních aktivit v oblasti kultury
– zhoršený přístup ke zdravotnickýcm zařízením v
– mezinárodní filmové a hudební festivaly
některých částech regionu
– fungující systém sociální péče v ambulatní i pobytové
– nedostatečná a nerovnoměrná síť zařízení sociální péče a
složce
často i špatný technický stav těchto zařízení
– existující know-how v oblasti civilní ochrany a ochrany
– omezené přeshraniční odsouhlasení technické
před katastrofami
vybavenosti a krizových plánů v oblasti civilní ochrany a
– dobrá úroveň vzdělání a zpravidla dobré technické
ochrany před katastrofami.
vybavení útvarů civilní ochrany a ochrany před
katastrofami
– na obou stranách hranice existující krizové plány
Příležitosti
Rizika
– nedostatečné využití potenciálu přeshraniční spolupráce
– propojení systémů vzdělávání, vědy, výzkumu a praxe
v oblasti vědy a výzkumu
– podpora přeshraniční spolupráce výchovných a
– vyloučení obtížně se integrujících skupin osob ze
vzdělávacích institucí (např. výměnné pobyty žáků)
společnosti
– vytvoření podmínek pro stabilizaci kvalifikovaných
– neuspokojivá úroveň komunikace v důsledku
pracovních sil v regionu
přetrvávajících jazykových překážek
– nárůst přeshraniční spolupráce v oblasti kultury
– zdravotní a bezpečnostní rizika způsobená pouliční
– podpora občanské společnosti a rozvoj přeshraničních
prostitucí a ilegální migrací uprchlíků ze třetích zemí
spolkových aktivit
– izolovaný a oddělený vývoj národních systémů civilní
– využití možností ke zintenzivnění přeshraniční kulturní
ochrany a ochrany před katastrofami
spolupráce, k prohloubení kulturních a společenských
– vyloučení možnosti podpory a účasti jedné strany při
kontaktů mezi všemi skupinami obyvatelstva
realizaci nasazení protější strany
– další prohloubení přeshraniční součinnosti
zdravotnických zařízení
– vytváření společně odsouhlasených přeshraničních
zdrojů (např. technické a personální vybavení) v oblasti
civilní ochrany a ochrany před katastrofami
– společné vzdělávání a společná cvičení
– společné krizové plány
– dosahování vysoce synergických účinků a úspor v oblasti
civilní ochrany a ochrany před katastrofami
– částečně podstatná časová úspora díky společnému
nasazení
– dostatečné kapacity vzdělávacích zařízení na všech
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Sektor 5: Sítě
Silné stránky

Slabé stránky
– jazykové překážky
– nedostatečné využívání všech možností pro přeshraniční
INTERREG III A
spolupráci a prohlubování vzájemných vztahů
– dlouholetá (od roku 1995) tradice spolupráce v rámci
– rozdílné uspořádání a způsob fungování systémů veřejné
programů PHARE CBC/ INTERREG
správy a z toho vyplývající problémy při realizaci
– velký počet úspěšně zrealizovaných projektů
přeshraničních projektů
uskutečněných euroregiony Egrensis a Šumava/Bavorský
– velké rozdíly v legislativě obou států
les/Dolní Inn
– existující obtíže ve vzájemném porozumění v oblasti
– spolupráce správ národních parků
legislativy, fungování institucionálních struktur a
– přeshraniční kontakty mezi obcemi, školami, spolky,
postupů
úřady veřejné správy, kulturními zařízeními a zájmovými
organizacemi
– převážně dobře fungující spolupráce českých
hospodářských komor s průmyslovými a obchodními
komorami v Bavorsku (IHK)
– existence regionálních rozvojových agentur na české
straně a jejich zapojení do přeshraniční spolupráce
Příležitosti
Rizika
– Česká republika zůstane i nadále „prodlouženou dílnou“
– pokračující výměna informací a poznatků v oblasti
Bavorska, bavorská strana si i nadále ponechá obchodní
hospodářství, životního prostředí, sociální péče,
agendu a řízení
institucionálních systémů a struktur a integračního
– celkové zpomalení procesu integrace na evropské úrovni
procesu mezi Českou republikou a Bavorskem
– znovuoživení prosperujícího a na budoucnost
orientováného regionu v srdci Evropy
– pozitivní zkušenosti s probíhajícím programem
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3.2.

Sledovaná oblast 2: Rozvoj území a životního prostředí

Sektor 1: Životní prostředí a ochrana přírody
Silné stránky

Slabé stránky

– rozsáhlá území málo dotčené přírody se zpřísněným

– nízká úroveň ekologického povědomí obyvatelstva
– rozdílné koncepce ochrany přírody uplatňované

režimem ochrany přírody a krajiny, zastoupení území
Natura 2000 v celém sledovaném území
– výrazné zastoupení chráněných území v mezinárodní síti
chráněných území
– vysoký podíl zalesněných území
– vysoký podíl vodních zdrojů klasifikovaných jako zdroje
s „dobrým ekologickým stavem“ dle WRRL (směrnice o
vodních zdrojích)
– významné zastoupení přirozené rybniční soustavy
– od zač.90.let zlepšování kvality ovzduší, nízké
přeshraniční emise v důsledku technologického pokroku
ve výrobních procesech, především v České republice
– fungující systémy pro monitorování znečištění ovzduší
– rostoucí stupeň připojení na síť čištění odpadních vod,
především na české straně v severní části sledovaného
území
– pokračující rekultivace území po těžbě uhlí v severní
části regionu
– dobré vybavení zařízeními pro zásobování vodou,
energiemi, odstraňování odpadu a čistění odpadních vod
na bavorské straně a v severní části sledovaného území
na české straně
– průběžné zlepšování situace v jižní části sledovaného
území díky výstavbě a modernizaci zařízení pro
zásobování vodou, energiemi, odstraňování odpadu a
čištění odpadních vod
– dostatečné vodní zdroje vysoké kvality
– částečně příkladné odstraňování odpadů
– dobré využití obnovitelných energií (především
biomasy), úspěšné vzorové projekty
Příležitosti
– efektivní využití obnovitelných zdrojů energie,
technologické inovace v energetické oblasti
– zlepšení hospodařením s energetickými zdroji v
regionálním měřítku (recyklace odpadu, energetické
využití biomasy apod.)
– možnost využití přírodního potenciálu oblasti pro rozvoj
cestovního ruchu, rozvoje zaměstnanosti a možnosti
výdělku, využití rozvoje obcí
– revitalizace poškozených území pro funkční využití,
mezi jiným v rámci možných nových úprav vodních toků
(WRRL, ochrana před povodněmi)
– obnova lesů a aplikace ekologických forem hospodaření
v severní části regionu
– revitalizace průmyslových a vojenských ploch ležících
ladem
– ekologická výchova a komunikace (např. v rámci
Agendy 21)
– zintenzivnění přeshraniční spolupráce, především
v oblasti ochrany přírody a krajiny, energetických a
dopravních technologií
– využití nástrojů územního plánování při revitalizaci
krajiny
– společné využití zdrojů pitné vody
– další zdokonalování energetických systémů využívajících
alternativní zdroje energie
– přenos zkušeností a využití technologií pro čištění
odpadních vod v malých obcí

–

–
–
–

–

–

–

–

–

v Národním parku Šumava a Národním parku Bavorský
les
vysoké zatížení oxidem dusíku v důsledku rostoucí
intenzity dopravy, narůstající problémy s prašným
aerosolem, především ve městech
přetrvávající poškození lesů imisemi v severní části
regionu
místně ohraničené oblasti s přirozeně zvýšeným obsahem
toxicky účinných látek v půdě (např. arzén,olovo)
na několika místech nízká kvalita vodstva (biologickochemický stav v České republice, hydromorfologický
stav v celém regionu)
devastované území a staré zátěže v důsledku těžby,
průmyslu a skládek v severní části sledovaného území
v České republice
nepříznivé dopady intenzivních forem hospodaření v
zemědělství na přírodní zdroje, především na kvalitu
půdy, erosi, biologickou diverzitu, kvalitu podzemní
vody, krajinu
narůstající množství odpadů, nízký podíl tříděného a
recyklovaného odpadu v České republice, nevyřešené
problémy s ukládáním odpadu
deficity v míře výstavby a stavu zařízení pro zásobování
vodou, energiemi a odstraňování odpadu a čištění
odpadních vod na české straně, především v malých
obcích
nedostatečné čištění odpadních vod v České republice

Rizika
– přetrvávání konfliktu mezi obcemi a institucemi ochrany

–

–

–

–
–

–

–

přírody při řešení otázek souvisejících s potřebou
stabilizace krajinářsko-ekologických hodnot území
částečně nadměrné turistické využití přírody a krajiny,
formou velkoplošných technických zásahů (např. pro
lyžování a zimní sporty)
klesající životní kvalita a kvalita životního prostředí v
okolí transitních tras, pokud nedojde k řešení dopravních
problémů na regionální, národní a mezinárodní úrovni
nadměrné využívání zdrojů (např.nerostných surovin,
lesní biomasy) s nepříznivým vlivem na půdu a
biodiverzitu
neřešení otázek starých zátěží a ukládání odpadu
možný pokles turistického využití oblasti v důsledku
znehodnocení přírody a krajiny (např. v důsledku těžby
nerostných surovin, rozvoje osídlení a dopravy)
úpadek technické infrastruktury a tím zhoršování
životního prostředí na české straně způsobující možný
zesílený odliv obyvatelstva z venkovských oblastí
kapacity čistíren odpadních vod jsou v Bavorsku skoro
vyčerpány, vysoké náklady na novou výstavbu a
rozšíření
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Sektor 2: Územní plánování a rozvoj venkovského prostoru
Silné stránky
– územní plánování je upraveno zákonem
– zkušenosti z přeshraniční územně-plánovací spolupráce
mezi obcemi
– vhodný přírodní potenciál
– stabilní základna zemědělských podniků, které mají
hlavní příjem ze zemědělské činnosti, jakož i zem.
podniků, které mají příjmy i z nezemědělských činností
– vysoké vybavení a stupeň využívání technologií
v bavorském zemědělství
– narůstající spolupráce mezi zemědělstvím a ostatními
hospodářskými odvětvími
– marketing regionálních produktů jako alternativní zdroj
příjmů
– výhodné podmínky a rostoucí ochota pro využívání
trvale udržitelných forem hospodaření
– vysoká výměra zemědělských podniků a zkušenosti
s velkovýrobou, jakož i příznivé výrobní faktory v České
republice

Slabé stránky
– přeshraniční územní plánování je prozatím v pilotní fázi
– zřídka existují společné rozvojové koncepty
– chybějící vybavení informačními systémy pro územní

plánování
– pokračující strukturální změny v zemědělství
– konkurence v zemědělství ze strany jiných evropských

výrobců
– monokultura lesních porostů
– částečně zastaralé technické vybavení a zanedbaný stav

budov
– částečně nevýhodná poloha a nepřiznivá velikostní

struktura podniků v Bavorsku
– těžkosti při kombinování hlavní výdělečné činnosti s

případnými vedlejšími výdělečnými činnostmi
– v lesním hospodářství roztříštěné obhospodařované

plochy a částečně monokulturní lesní porosty
– málo možností alternativních zdrojů příjmů mimo

zemědělství ve venkovském prostoru v České republice
– odliv obyvatelstva z venkovského prostoru
– nárůst podílu neobdělávaných ploch v důsledku zrušení

podniků
– vysoký podíl malých sídel s klesající úrovní sociální

infrastruktury
– vysoký podíl devastovaných ploch v důsledku těžby uhlí,

kaolinu a uranu v severní části regionu
– neobdělávaná půda; nevyužívané zemědělské objekty a

Příležitosti
– efektivní využití půdy v rámci společného rozvoje území
– synergie prostřednictvím funkčního propojení území
– odstranění disparit prostřednictvím harmonického
rozvoje území
– intenzifikace přeshraniční spolupráce, především v
oblasti geovědeckého získávání dat a mapování
– nárůst ekologického zemědělství vyvolaný poptávkou po
přírodních produktech a potravinách
– produkce obnovitelných surovin, především dřeva
– posílení regionální spolupráce v lesním hospodářství a
zpracovatelském průmyslu
– příznivá kombinace s jinými oblastmi umožňujících
příjmy, především s oblastí cestovního ruchu
– využití podpůrných programů pro podporu zemědělství a
rozvoje venkova
– posílení funkce zemědělství při vytváření a péči o
kulturní krajinu
– posílení identity venkovského obyvatelstva

zanedbaný vzhled některých obcí v regionu
Rizika
– nerovnoměrný rozvoj územního plánování
– ztráta kulturní krajiny v Bavorsku jakožto předpokladu
pro cestovní ruch
– zhoršení ekonomické a sociální situace ve venkovském
prostoru v důsledku růstu nezaměstnanosti a nedostatku
pracovních příležitostí
– úpadek hmotné základny sídel, úpadek kulturní krajiny,
vylidňování
– negativní demografický vývoj
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Sektor 3: Doprava
Silné stránky
– výhodná poloha v centru Evropy
– velká hustota silniční sítě
– částečně propojené silniční a železniční sítě mezi Českou
republikou a Bavorskem
– dálniční propojení (A6/ D5) Česká republika-Bavorsko
– mezinárodní letiště Karlovy Vary

Příležitosti
– sledované území bude fungovat jako spojení mezi
východem a západem
– výstavba kombinované dopravy s centrem v
Regensburgu
– zvyšování atraktivity železnice, jakožto podpory pro
veřejnou dopravu, především prostřednictvím
integrálního jízdního řádu a dobrým napojením na
autobusovou a individuální dopravu
– možnost efektivnějšího začlenění železniční dopravy do
přepravního systému
– napojení území na dopravní sítě vyšších řádů umožňující
spojení se sousedními regiony
– optimalizace provozu na mezinárodních železničních
tratích

Slabé stránky
– rychle narůstající dopravní zatížení silniční sítě,
především tranzitní nákladní dopravou
– zatíženost životního prostředí ve městech a obcích
tranzitní dopravou
– chybějící dálniční síť na území Jihočeského a
Karlovarského kraje
– částečně zanedbaný technický stav dopravní
infrastruktury u silnic nižších tříd a u regionálních
železničních tratí
– ústup železniční dopravy, hořší stav železniční
infrastruktury nacházející se mimo hlavní trasy, nižší
podíl elektrifikace železničních a dvoukolejných tratí
– částečně chybějící zabezpečení hromadnou dopravou
– špatné podmínky pro mobilitu venkovského obyvatelstva
– nerovnoměrná a celkově nedostatečná dopravní
obslužnost zejména venkovských oblastí
– nedostatečný integrovaný dopravní systém a
kombinované dopravy
– dlouhé čekací doby na hraničních přechodech
Rizika
– nebezpečí, že se region stane čistě tranzitním územím
– zpoždění dostavby důležitých infrastrukturních projektů
způsobené napjatou finanční situací obcí
– zhoršující se dopravní obslužnost venkovských oblastí
– nadále klesající atraktivita hromadné a železniční
dopravy v důsledku uzavírání tras, omezování četnosti
spojů a opožděné modernizace a zavádění
optimalizačních opatření
– snížení mobility pracovních sil ve venkovském prostoru
– možné negativní dopady na česko-bavorskou obchodní
výměnu v důsledku dlouhé čekací doby na hraničních
přechodech
– klesající atraktivita regionu pro lokalizaci firem
v důsledku relativně špatné dostupnosti
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Sektor 4: Informace a komunikace
Silné stránky
– dynamický rozvoj ICT, přizpůsobení hospodářských
rámcových podmínek na obou stranách hranice
– v Bavorsku existuje velký počet center pro transfer
technologií
– rychlá výstavba telekomunikační sítě na české straně
– pokračující přechod na digitální technologie
Příležitosti
– překlenutí prostorových vzdáleností díky využívání
informačních a komunikačních systémů
– přeshraniční datové systémy působící jako regionální
výhoda území
– dobrý rozvojový potenciál také pro odlehlé a venkovské
oblasti
– využití bavorských zkušeností v transferu technologí na
české straně
– budování regionálních, veřejných a odborných
informačních systémů
– vysoké školy a vědecké ústavy jako impuls pro další
rozšiřování transfer technologií

Slabé stránky
– nedostatečný rozvoj ICT ve venkovském prostoru
– chybějící pokrytí signálem v některých oblastech
– nedostatek zkušeností v transferu technologií

Rizika
– význam výstavby ICT nesmí být podceněn, možná

zpoždění v jeho vývoji by se v budoucnu jen velmi těžce
doháněla
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3.3.

Shrnutí

Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě
Díky své příznivé geografické poloze, existujícím surovinovým zdrojům a na ně
navázaným průmyslovým odvětvím, a rovněž díky stabilní základně MSP disponuje
příhraniční region výhodnou výchozí pozicí pro další hospodářský růst. Česká
ekonomika zaznamenává v posledních letech velice pozitivní vývoj, který je ještě
umocněn zvyšující se dynamikou. Hospodářský růst v Bavorsku se nyní pohybuje
okolo průměru EU, přičemž jeho dynamika se z původně vysoké úrovně postupně
snižuje. V území lze však pozorovat výrazné regionální rozdíly, jakož i částečně
monostrukturální oblasti, ve kterých současně probíhá restrukturalizace zejména
tradičních průmyslových odvětví. Deficity jsou rovněž způsobeny nízkou úrovní
inovací, nedostatečnými kapitálovými zdroji firem a nedostatečnou nabídkou
kvalifikovaných pracovních sil.
I když se v rámci probíhající hospodářské spolupráce vytvořila již řada úzkých
kontaktů a rozvinuly se kooperace, přesto jsou, v důsledku dlouholetého rozdělení
oblasti a rozdílů ve fungování obou ekonomických systémů, znalosti o existujících
(hospodářských) strukturách v sousední zemi dosud omezené a chybí dostatečný
počet neformálně fungujících sítí.
Na základě existence atraktivní krajiny, velkého počtu přírodních a kulturněhistorických pozoruhodností a atraktivit, výskytu léčivých zdrojů a minerálních
pramenů se cestovní ruch profiluje jako hospodářské odvětví s rostoucím významem.
V cestovním ruchu lze tak spatřovat vysoký rozvojový potenciál a současně i
příležitost na trvale udržitelnou změnu dosavadní struktury odvětví, z pohledu
lázeňství pak zejména ve prospěch trendu orientovaného na wellness. Cestovní ruch
reprezentuje v oblasti právě ono odvětví ekonomiky, u nějž zejména dochází v rámci
přeshraniční spolupráce k intenzivním kooperacím. Mezi jeho hlavní nedostatky patří
částečně chybějící infrastruktura, nedostatečně rozvinuté institucionální struktury a
nízký stupeň organizace jakož i omezená nabídka (produktů) pro cílové skupiny.
Z části existují ještě nedostatky při obnově narušené kulturní krajiny a její využití v
cestovním ruchu, které je třeba odstranit.
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Situace na trhu práce zůstává i nadále napjatá, neboť vedle kvantitativních problémů
se dále rozvírají nůžky mezi nabídkou a poptávkou. Zatímco na jedné straně existuje
potřeba vysoce kvalifikovaných pracovních sil, stojí proti ní nabídka pracovních sil
s nízkou kvalifikací. Mimoto dále vzrůstají podíly nezaměstnané mládeže a
dlouhodobě nezaměstnaných. Ke zmírnění tohoto trendu by mohlo přispět i
přizpůsobení systémů profesního vzdělávání.
Úroveň všeobecného vzdělání je na obou stranách hranice vysoká, k dispozici jsou i
dostatečné kapacity vzdělávacích zařízení až po úroveň vysokých škol. Nicméně
v některých dílčích územích, např. ve venkovských oblastech, přetrvávají problémy.
Pokud vezmeme v úvahu budoucí požadavky trhu práce, nelze upustit od investic do
koncepcí vzdělávání zaměřených na budoucnost.
Dobře vybudovaný systém vysokých škol, charakterizovaný i velkým počtem
přeshraničních kooperací, nabízí dobré předpoklady i pro oblast vědy a výzkumu.
Slabou stránkou je však nedostatek mimouniverzitních výzkumných zařízení.
Oblast kultury se pyšní bohatými tradicemi a kulturním dědictvím, velkým počtem
památek, kulturních zařízení a kulturních akcí a díky tomu skýtá dobré předpoklady
pro rozvoj a zlepšení přeshraniční spolupráce v této oblasti.
V příhraniční oblasti existuje v zásadě dobře fungující systém ambulantní i
stacionární zdravotní péče, avšak dostupnost těchto zařízení je v některých částech
příhraniční oblasti ztížená.
Vzrůstající vědomí sounáležitosti a identifikace obyvatelstva s regionem přispívá
k sociální stabilitě a příznivě ovlivňuje i rozvoj neziskových organizací, iniciovaný
občanskými iniciativami. Současně s tím však vzrůstá i podíl skupin obyvatelstva,
které jsou ze sociálního systému vyloučeny. Síť zařízení sociální péče a jejich
vybavenost je v některých částech sledované oblasti nedostatečná a neumožňuje tak
poskytování odpovídající péče zejména pro sociálně znevýhodněné skupiny
obyvatelstva. Zřejmé nebezpečí pro ohrožení sociální stability představuje oblast
kriminality a v jejím rámci zejména pouliční prostituce.
Současné systémy a zařízení civilní ochrany a ochrany před katastrofami odpovídají
většinou moderním standardům a jsou rovněž dobře organizovány. Prostor pro další
zlepšení lze spatřovat zejména v rozvoji přeshraniční spolupráce a koordinace ve
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všech oblastech, což bude mít příznivý vliv na celkové zvýšení její efektivnosti a na
dosažení vyššího synergického efektu.
Navzdory dosaženému pokroku ve vytváření sítí a v oblasti přeshraniční spolupráce,
podporované rovněž v rámci programů INTERREG IIIA, je třeba tuto oblast i nadále
rozvíjet. Tomuto vývoji však dosud brání především existující jazyková bariéra. Při
odstraňování jazykové bariéry a při rozvoji porozumění mezi rozdílnými systémy a
kulturami mohou sehrát významnou roli zejména oba euroregiony, které v příhraniční
oblasti působí.
Rozvoj území a životního prostředí
V posledních letech lze označit situaci ve vývoji životního prostředí a ochraně přírody
jak v bavorské, tak v české části příhraniční oblasti za příznivou. Zejména na české
straně bylo možné vyřešit řadu problémů z předchozích období a dosáhnout tak
zlepšení situace. Zachování přírodních hodnot území, rovněž jako předpokladu pro
rozvoj cestovního ruchu, je hlavním úkolem i do budoucna. Mezi hlavní nedostatky,
které charakterizují současnou situaci, patří zejména znečištění ovzduší, vod a půd
škodlivými látkami, které je stále znepokojivě vysoké. V některých oblastech regionu
existují problémy s odpady, čištěním odpadních vod a starými zátěžemi. Intenzivní
zemědělské hospodaření způsobuje řadu problémů, které mají značný dopad na
přírodní ekosystémy.
Oba dílčí zeměpisné prostory představují v každé zemi periferní oblasti. Tato
skutečnost vyžaduje, aby byly uplatněny takové rozvojové strategie pro venkovské
oblasti, které budou respektovat i velký význam primárního sektoru. Na jedné straně
částečně působí v území příznivé přírodní podmínky a v některých částech
venkovského prostoru existují i zdravé zemědělské podniky s dobrým technickým
vybavením, jakož i známky (hospodářské) diverzifikace. Na druhé straně však
existují ve venkovském prostoru zejména omezené možnosti pro získání
dodatečných příjmů, což v konečném důsledku způsobuje vylidnění venkova.
Součástí tohoto procesu je i částečná ztráta sociální infrastruktury. Samotné
zemědělství je vystaveno restrukturalizaci, kterou provází zvýšený tlak konkurence,
což způsobuje u jednotlivých podniků často napjatou (existenční) situaci. Mezi další
příčiny nepříznivé situace dále patři nevhodná velikost zemědělských podniků,
zastaralá technika, rozmělnění ploch, chybějící příjmová diverzifikace.
27

Územní plánování v regionu má na obou stranách hranice oporu v zákonech a již
zde existují zkušenosti z přeshraniční spolupráce mezi některými obcemi. Celkově je
však přeshraniční územní plánování na počátku svého vývoje, neboť doposud
existuje jen málo skutečně společných rozvojových konceptů, které by umožňovaly
efektivní využití ploch v rámci společného územního rozvoje.
Dopravní infrastruktura je i v důsledku realizovaných zlepšení v předchozích
obdobích relativně dobře vybudována. Nedostatky přetrvávají zejména v kvalitě
dopravních sítí. Předpokládaný další nárůst dopravy, zejména pak tranzitní dopravy,
musí být promítnut i do budoucích plánů. Existuje nebezpečí, že dojde k zanedbání
dopravní obslužnosti v periferních oblastech, a to zejména u kolejové dopravy a při
zavádění systémů hromadné dopravy. Tento vývoj by vedl ke zhoršení podmínek pro
mobilitu obyvatel a rozvoj ekonomiky. Konečně napojení regionu na národní a
mezinárodní hospodářská centra je prozatím neuspokojivé.
Zavádění informačních a komunikačních technologií, zejména v digitální podobě, se i
ve sledovaném území rychle rozšiřuje. Tento vývoj se ale netýká celého území. ICT
jsou nedostatečně vybaveny zejména venkovské oblasti. Navíc transfer technologií
není dostatečně zajištěn.
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4. Strategie
Strategie musí být v souladu se Sdělením Komise „Politika soudržnosti pro podporu
růstu a zaměstnanosti: Strategické obecné zásady Společenství 2007 – 2013“4.
Přitom je třeba vzít v úvahu zejména
•

Lisabonskou strategii, která je zaměřena na zlepšení konkurenceschopnosti
podporou růstu, zaměstanosti a sociální soudržnosti a

•

Göteborgskou strategii, která je zaměřena na trvale udržitelný rozvoj.

Strategie musí být dále v souladu se strategiemi a prioritami národních strategických
referenčních rámců („Národní strategický referenční rámec Spolkové republiky
Německo“ a „Národní strategický referenční rámec České republiky“).
Strategie musí dále odrážet specifickou situaci v česko-bavorském pohraničí.
Zhodnocení situace analýzou výchozí situace5 ukazuje, že i navzdory zjištěným
slabým stránkám disponuje česko-bavorská příhraniční oblast významným
rozvojovým potenciálem:6
Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě
•

Hospodářská výkonnost česko-bavorské příhraniční oblasti je celkově nižší, než
příslušné národní průměry. V rámci příhraniční oblasti pak existují rozdíly mezi její
českou a bavorskou částí, mezi její severní a jižní částí i mezi městskými a
venkovskými oblastmi. Význam tradičních odvětví klesá, zavádění moderních
technologií a inovací je především v české části příhraniční oblasti dosud
omezené. V příhraniční oblasti existuje rovněž nedostatečná informovanost o
hospodářských, institucionálních a právních rámcových podmínkách. Se
vstupem České republiky do EU se výrazně zlepšily podmínky pro přeshraniční
hospodářskou spolupráci. Je třeba využít rozvojový potenciál a podporou
přeshraniční hospodářské spolupráce a hospodářského rozvoje posílit

4

Viz. Sdělení Komise KOM(2005) 299 ze dne 05.07.2005.

5

Viz. text pod bodem 2 a 3.

6

Plné znění SWOT-Analýzy viz.text pod bodem 3.
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konkurenceschopnost česko-bavorské příhraniční oblasti. Podpora přeshraniční
spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti hospodářského rozvoje (např.
mezi hospodářskými a obchodními komorami, cechy řemesel, sdruženími
podnikatelů) a podpora inovací a technologií, výměny informací a know-how,
jakož i podpora přeshraničních aktivit na posílení malých a středních podnikatelů
může přispět k odbourávání překážek a k posílení podnikání.
•

Cestovní ruch je již dnes jedním z významných hospodářských faktorů rozvoje
česko-bavorské příhraniční oblasti. Zlepšit a rozšířit lze nejen kvalitu, ale také
počet turistických nabídek a produktů, prohloubit a zkvalitnit je třeba i
přeshraniční spolupráci v cestovním ruchu. Současně je třeba využít rozvojový
potenciál oblasti podporou přeshraniční spolupráce k posílení postavení
cestovního ruchu v ekonomice příhraniční oblasti (např. v oblasti propagace
regionu, rozvoje a zkvalitnění přeshraničních nabídek a produktů, zkvalitnění
turistické infrastruktury).

•

Pracovní trh v česko-bavorském pohraničí se vyznačuje řadou problémů (např. v
řadě oborů chybí kvalifikované pracovní síly, přetrvává relativně vysoká
nezaměstnanost především žen a mládeže, existují bariéry bránící integraci
určitých skupin na pracovním trhu). Vzhledem k existujícímu právnímu rámci se
daří jen s obtížemi uskutečňovat přeshraniční spolupráci na trhu práce a v oblasti
profesního vzdělávání. Je třeba využít rozvojový potenciál v česko-bavorské
příhraniční oblasti a v rámci podpory přeshraniční spolupráce na trhu práce a v
oblasti profesního vzdělávání přispět k vytvoření dobře fungujícího a výkonného
trhu práce (např. podporou přeshraničního profesního vzdělávání, podporou
spolupráce aktérů a institucí působícími na trhu práce a ve sféře profesního
vzdělávání).

•

V česko-bavorské příhraniční oblasti existuje v zásadě dobrá infrastruktura v
oblasti všeobecného a vysokoškolského vzdělávání. Mimouniverzitní zařízení pro
výzkum jsou však k dispozici jen v omezené míře. Výchova a všeobecné
vzdělávání, jakož i věda a výzkum jsou základním předpokladem pro trvale
udržitelný hospodářský a sociální rozvoj. Je proto třeba využít existující rozvojový
potenciál této oblasti a v rámci podpory přeshraniční spolupráce ve výchově a
všeobecném vzdělávání, jakož i vědě a výzkumu přispět k vytvoření na
budoucnost orientované příhraniční oblasti s dobrými životními a hospodářskými
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podmínkami (např. vytvořením vícejazyčných učebních materiálů, vývoje
společných vzdělávacích programů a programů pro další vzdělávání).
•

V česko-bavorské příhraniční oblasti, která je dosud nepříznivě poznamenána
důsledky historického vývoje (železná opona), má zejména oblast kultury stěžejní
význam. Na jedné straně se oblast kultury především významně promítá do
cestovního ruchu a přispívá tím k hospodářskému rozvoji příhraniční oblasti. Na
druhé straně plní kultura obecně významnější poslání tím, že přispívá k vytváření
společné identity a k posílení sociální soudržnosti. V tomto smyslu je proto třeba
využít současný rozvojový potenciál oblasti a přispět podporou přeshraniční
kulturní spolupráce hospodářskému rozvoji příhraniční oblasti a posílení její
sociální soudržnosti (např. rozvojem a propagací kulturních nabídek, podporou
přeshraniční kulturní infrastruktury).

•

I když je zabezpečení zdravotní péče v česko-bavorské příhraniční oblasti na
celkem dobré úrovni, vyskytují se na některých místech příhraničního regionu
určité nedostatky související jednak s obtížnou dostupností, popřípadě
neexistencí některých zařízení a služeb zdravotnické či sociální péče. Vedle toho
se česko-bavorská příhraniční oblast potýká i s problémy, které se týkají výskytu
některých sociálně patologických jevů (např. pouliční prostituce, kriminality). Je
třeba proto využít současný rozvojový potenciál česko-bavorské příhraniční
oblasti a podporou přeshraniční spolupráce v oblasti zdravotnictví a sociální péče
zlepšit a zkvalitnit životní podmínky jejích obyvatel a usnadnit sociální integraci.

•

Se vstupem České republiky do EU se výrazně zlepšily podmínky pro
přeshraniční spolupráci i v oblasti civilní ochrany a ochrany před katastrofami. Je
třeba proto využít existující rozvojový potenciál příhraniční oblasti a v rámci
přeshraniční spolupráce v oblasti civilní ochrany a ochrany před katastrofami tak
přispět k celkové ochraně jejích obyvatel a přírodního prostředí a tím i k jejímu
trvale udržitelnému rozvoji (např. rozvojem krizových a ochranných plánů).

•

Díky vstupu České republiky do EU se výrazně zlepšily podmínky pro
přeshraniční spolupráci. Tato situace přispěla k zesílení a prohloubení
přeshraniční spolupráce na různých úrovních a současně přispěla i k dalšímu
rozvoji tématických sítí. Výrazným podílem se o tento vývoj zasloužily euroregiony
Bavorský les/Šumava/Dolní Inn a Egrensis. I v tomto případě platí, že je třeba
využít současný rozvojový potenciál česko-bavorské příhraniční oblasti a přispět
podporou přeshraničních sítí k jejímu trvale udržitelnému rozvoji, ke zlepšení
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životních a přírodních podmínek příhraničního regionu (např. podporou
přeshraniční spolupráce mezi správou, justicí a policií, budováním a dalším
institucionálním rozvojem přeshraničních organizací).
Rozvoj území a životního prostředí
•

Fungující ekosystém nepředstavuje pouze přirozenou životní základnu, ale je
základním předpokladem pro trvale udržitelný hospodářský a sociální rozvoj. V
česko-bavorské příhraniční oblasti jsou složky životního prostředí - půda, voda a
vzduch - zatíženy škodlivými látkami. V severní části příhraniční oblasti přispěl
těžký průmysl k výraznému zatížení životního prostředí. Naproti tomu existuje
všeobecně značný přírodní a krajinný potenciál především v jižní části příhraniční
oblasti. Je třeba využít existující rozvojový potenciál česko-bavorské příhraniční
oblasti a podporou přeshraniční spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí a
ochrany přírody, tak přispět k zajištění přirozených životních podmínek jako
základu pro její trvale udržitelný rozvoj (např. realizací opatření k ochraně druhů a
biotopů, opatření ke zkvalitnění vodních ekosystémů, podporou systémů čištění
odpadních vod a odstraňování odpadů, jakož i odstřaňováním starých zátěží,
znovuzačleněním nevyužívaných ploch k hospodářskému využití, podporou
ekologického vzdělávání, výměnou informací o životním prostředí a jeho
monitorováním).

•

Velké části česko-bavorského příhraniční lze označit za venkovské oblasti. Lze to
dokumentovat strukturou obyvatelstva, množstvím soukromých a veřejných
služeb, dostupností a celkovými hospodářsko-strukturálními podmínkami.
Zemědělství, jako faktor hospodářského rozvoje, ztratilo na významu a je navíc
vystaveno i zvýšenému konkurenčnímu tlaku. Těmto negativním tendencím lze
zabránit podporou přeshraničního rozvoje venkovského prostoru. Územní
plánování lze využít jako instrument k víceoborové koordinaci územně
významných plánů a opatření. Je třeba využít současný rozvojový potenciál
příhraniční oblasti a podporou přeshraničního územního plánování (např.
zpracováním studií a konceptů pro využití půdy, vytvářením informačních systémů
o území) a podporou rozvoje venkovského prostoru (např. rozvoje obcí, péčí o
krajinu) přispět k jejímu vyváženému rozvoji.

•

Po vstupu České republiky do EU došlo k navýšení dopravy v česko-bavorské
příhraniční oblasti. I když v oblasti existuje hustá dopravní síť, její technický stav
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je často nedostačující. Nedostatky se nachází také v dálkové železniční dopravě
a hromadné dopravě. Mobilita je základním předpokladem pro hospodářský a
sociální rozvoj. Je třeba využít existující rozvojový potenciál a podporou
přeshraniční spolupráce v oblasti dopravy zkvalitnit podmínky pro mobilitu a
dostupnost česko-bavorské příhraniční oblasti (např. zkvalitněním přeshraniční
dopravní infrastruktury včetně zajištění návaznosti na ostatní dopravce a další
doprovodné infrastruktury a zařízení, podporou ekologických forem dopravy,
podporou rozvoje dopravních informačních a navigačních systémů, podporou
opatření ke zlepšení mobility).
•

V česko-bavorské příhraniční oblasti se uplatňují moderní informační a
komunikační technologie, avšak z hlediska přístupu a dostupnosti ICT existují v
rámci regionu rozdíly. Informační a komunikační systémy jsou významným
předpokladem hospodářského a sociálního rozvoje. Je proto třeba využít
existující rozvojový potenciál příhraniční oblasti a přispět podporou přeshraniční
spolupráce v oblasti ICT k vytvoření základních předpokladů pro její trvale
udržitelný rozvoj (např. rozvojem přeshraničních informačních systémů pro
krizový management).

Z výsledků hodnocení analýzy výchozí situace je zřejmé, že v česko-bavorské
příhraniční oblasti existuje výrazný rozvojový potenciál. Předložený program Cíl 3 má
přispět k využití tohoto rozvojového potenciálu česko-bavorské příhraniční oblasti a
sleduje proto tento strategický cíl:
Další rozvoj česko-bavorského příhraničí jako společného a perspektivního
životního, přírodního a hospodářského prostoru, posílení
konkurenceschopnosti česko-bavorské příhraniční oblasti a zlepšení
udržitelnosti životních podmínek pro její obyvatele.
K dosažení tohoto strategického cíle jsou formulovány následující dva specifické
cíle:
•

Zajištění trvale udržitelného hospodářského a sociálního rozvoje českobavorské příhraniční oblasti

•

Vytvoření základních předpokladů trvale udržitelného rozvoje českobavorské příhraniční oblasti.
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Naplnění prvního specifického cíle je realizováno Prioritní osou 1 „Hospodářský
rozvoj, lidské zdroje a sítě“.
Naplnění druhého specifického cíle je realizováno Prioritní osou 2 „Rozvoj území a
životního prostředí“.
Pro obě prioritní osy byly dále formulovány operativní cíle. Obr. 2 znázorňuje systém
cílů strategie programu.
Strategický cíl
Další rozvoj česko-bavorského příhraničí jako společného a perspektivního
životního, přírodního a hospodářského prostoru, posílení konkurenceschopnosti
česko-bavorské příhraniční oblasti a zlepšení udržitelnosti životních podmínek pro
její obyvatele
Specifický cíl
Zajištění trvale udržitelného
hospodářského a sociálního rozvoje
v česko-bavorské příhraniční oblasti

Specifický cíl
Vytvoření základních předpokladů
trvale udržitelného rozvoje českobavorské příhraniční oblasti

Prioritní osa 1
Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a
sítě

Prioritní osa 2
Rozvoj území a životního prostředí

Operativní cíle
- zlepšení konkurenceschopnosti ve
všech hospodářských oblastech
(včetně cestovního ruchu) podporou
podnikání, zkvalitněním produktů a
služeb, podporou inovací,
odstraněním nedostatků v oblasti
výměny informací a zvýšením
atraktivity oblasti
- vytvoření dobře fungujícího trhu
práce
- podpora celoživotního vzdělávání a
rozvoj společnosti založené na
znalostech
- vytvoření perspektivně
orientovaného životního prostoru,
zlepšení sociální soudržnosti a
sociální integrace prostřednictvím
podpory kultury, zdravotnictví a
sociální péče, civilní ochrany a
ochrany proti katastrofám a
podporou a rozvojem sítí

Operativní cíle
- zajištění přírodních životních
podmínek zlepšením ochrany
přírody a životního prostředí
- dosažení vyváženého rozvoje
česko-bavorské příhraniční oblasti
prostřednictvím využití nástroje
územního plánování a podporou
rozvoje venkovského prostoru
- zlepšení podmínek pro mobilitu
obyvatelstva v příhraniční oblasti a
zlepšení její dostupnosti rozvojem
dopravních systémů a sítí
- zkvalitnění informačních a
komunikačních systémů
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Obr. 2:

Systém cílů strategie programu

Strategie je v souladu se Sdělením Komise „Politika soudržnosti pro podporu růstu a
zaměstnanosti: Strategické obecné zásady Společenství 2007 – 2013“.7
Obě priority přispívají k realizaci cílů Lisabonské strategie:
Prioritní osa 1 se orientací na podporu hospodářského a sociálního rozvoje zaměřuje
přímo na posílení konkurenceschopnosti.
Prioritní osa 2 se orientací na vytváření základních předpokladů pro hospodářský a
sociální rozvoj zaměřuje nepřímo na posílení konkurenceschopnosti.
Obě prioritní osy jsou zaměřeny na udržitelný rozvoj a přispívají tím k naplnění
Göteborgské strategie. Vzhledem k tomu, že se Prioritní osa 2 zaměřuje na „zajištění
přírozených životních podmínek prostřednictvím zlepšení ochrany přírody a životního
prostředí“8, přispívá tím obzvláště k naplnění Göteborgské strategie.
Cíl „Rovnost žen a mužů a zákaz diskriminace" uvedený v článku 16 Nařízení (ES) č.
1083/2006 je zohledněn. Předložený program Cíl 3 by měl odpovídajícím způsobem
využít možnosti v něm obsažené s cílem přispět k podpoře rovnosti žen a mužů a
potírání diskriminace.
Vliv ex-ante hodnocení a hodnocení SEA na Programový dokument - včetně
strategie - naleznete v kapitole 3 v příloze 2.

7

Viz. především č. 5.4 Sdělení Komise KOM(2005) 299 ze dne 05.07.2005.

8

Viz.obr.2.
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5. Popis prioritních os
Dle článku 2 Nařízení (ES) č. 1080/2006 přispívá ERDF k financování opatření
zaměřených na posílení hospodářské a sociální soudržnosti tím, že vyrovnává
zásadní regionální rozdíly podporou přeshraniční spolupráce. Při této činnosti má
ERDF na zřeteli priority Společenství, zejména potřebu posílit konkurenceschopnost
a inovace, vytvářet a chránit udržitelná pracovní místa a zajistit udržitelný rozvoj.
ERDF podporuje intervence a opatření zmíněná v článku 3 odst. 2 Nařízení (ES) č.
1083/2006. V rámci cíle „Evropská územní spolupráce“ soustřeďuje ERDF svou
podporu prioritám uvedeným v článku 6 Nařízení (ES) č. 1080/2006.
Za předpokladu uvedeném v článku 34 odst. 2 Nařízení (ES) č.1083/2006 může
ERDF financovat projekty, které spadají do oblasti ESF.
Ohledně způsobilosti projektu musí být ve vztahu ke kvalitě přeshraniční spolupráce
splněny dvě podmínky:
(1) Dle čl.19, odst.1 Nařízení č.1080/2006 jsou projekty podporovatelné jen
v případě, pokud projekt zahrnuje příjemce nejméně ze dvou zemí, z nichž
alespoň jedna je členským státem a kteří u každé operace spolupracují nejméně
dvěma z následujících způsobů: společná příprava, společná realizace, společný
personál a společné financování. Projekty, které uvedené podmínky splňují,
mohou být podle čl. 19, odst.1, věty druhé Nařízení (ES) č.1080/2006 rovněž
realizovány jen v jediné zemi, za předpokladu, že budou předloženy subjekty
náležejícími do nejméně dvou zemí.
(2) S každým projektem musí být spojeny významné dopady na bavorské a české
příhraničí.
Průřezový cíl ochrana životního prostředí a přírody je zohledněn jak v prioritní ose 1
tak v prioritní ose 2.9 Přičemž platí, že lze využít možnosti předloženého programu
Cíl 3 u obou prioritních os a přispět tak k zlepšení životního prostředí. Vedle v

9

Viz. text pod bodem 8.1
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prioritní ose 2 uvedené oblasti podpory „Životní prostředí a ochrana přírody“ je
možné a žádoucí také ve všech ostatních oblastech podpory v prioritní ose 1 a
prioritní ose 2 přispět projekty k zlepšení životního prostředí.
Je – li v rámci popisu prioritních os použit pojem „přeshraniční“ musí být splněny
podmínky uvedené v čl.19, odst.1 Nařízení (ES)č.1080/2006.

5.1. Prioritní osa 1: Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě
(1) Cíle
Specifický cíl: Zajištění trvale udržitelného hospodářského a sociálního rozvoje
česko-bavorské příhraniční oblasti
Operativní cíle:
• zlepšení konkurenceschopnosti ve všech hospodářských oblastech (včetně
cestovního ruchu) podporou podnikání, zkvalitněním produktů a služeb, podporou
inovací, odstraněním nedostatků v oblasti výměny informací a zvýšením atraktivity
oblasti
• vytvoření dobře fungujícího trhu práce
• podpora celoživotního vzdělávání a rozvoj společnosti založené na znalostech
• vytvoření perspektivně orientovaného životního prostoru, zlepšení sociální
soudržnosti a sociální integrace prostřednictvím podpory kultury, zdravotnictví a
sociální péče, civilní ochrany a ochrany proti katastrofám a podporou a rozvojem
sítí
(2) Oblasti podpory10
•

Hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru :
-

Podpora přeshraniční spolupráce v oblastech výzkumu, vývoje, technologií,
inovací, analýz trhu, odbytu a prodeje, marketingu, výstav a veletrhů (pro
všechny sektory a odvětví)

10

Pokud jsou při popisu oblastí podpory uváděny příklady, nejedná se o vyčerpávající výčet
možností.
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-

Podpora rozvoje a intenzifikace transferu technologií a know-how
(infrastruktura a služby) zejména malých a středních podniků (MSP)

-

Podpora přeshraničních aktivit (například v oblasti poradenství při zakládání
podniků či při poskytování průběžného poradenství a kvalifikace pro existující
firmy) institucí působících v oblasti hospodářského rozvoje (např.
hospodářské a obchodní komory, řemeslnické komory, podnikatelské svazy),
jakož i podpora přeshraniční spolupráce mezi těmito institucemi

-

Podpora přeshraniční spolupráce mezi podniky a institucemi působícími
v oblasti hospodářského rozvoje a veřejné správy

-

Přeshraniční aktivity zaměřené na podnikání a rozvoj MSP

• Cestovní ruch, volný čas a rekreace
-

Podpora přeshraniční spolupráce v oblastech cestovního ruchu, volného času
a rekreace (např. spolupráce v oblasti kuturní, přírodní a zdravotní turistiky
(včetně spolupráce lázní a lázeňských míst), informační a komunikační
technologie), jakož i spolupráci s ostatními hospodářskými sektory a
odvětvími;

-

Zřizování a zkvalitňování přeshraniční infrastruktury pro cestovní ruch (např.
turistických zařízení, cyklotras a cyklostezek, pěších tras, hipostezek,
tématických a naučných tras, lyžařských běžeckých tras a jejich značení,
informační tabule) včetně řídících a navigačních systémů

-

Rozvoj a zkvalitňování přeshraničních nabídek a produktů v oblasti cestovního
ruchu, volného času a rekreace (např. nabídky a produkty v oblasti kulturní,
přírodní a zdravotní turistiky (včetně lázeňství), informační a komunikační
technologie)

-

Podpora přeshraničních aktivit zaměřených na propagaci regionu (např.
informační a propagační materiály)

• Profesní vzdělávání a trh práce
-

Podpora profesního vzdělávání a zvyšování kvalifikace s přeshraničním
významem (například rozvoj a realizace vzdělávacích opatření a vzdělávacích
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kurzů pro zvyšování kvalifikace v oblasti služeb, řemesla, obchodu,
cestovního ruchu, elektronického zpracování dat, informačních a
komunikačních technologií, zdravotnictví, životního prostředí)
-

Podpora profesního vzdělávání a realizace opatření na podporu
zaměstnanosti s přeshraničním významem, zejména se zaměřením na
nezaměstnané, ženy, mládež, na ekonomicky aktivní se sníženou pracovní
schopností a na osoby, jimž hrozí vyloučení z trhu práce

-

Podpora zařízení pro profesní vzdělávání s přeshraničním významem

-

Podpora vzájemné spolupráce aktérů a institucí působících na trhu práce a
v oblasti profesního vzdělávání, podpora rozvoje přeshraničního pracovního
trhu, získávání a šíření informací (např. analýzy trhu s přeshraničním
kontextem), jakož i rozvoj, budování a zavádění informačních systémů (např.
systémů umožňujících vyhledávání a zprostředkování pracovních míst)

• Výchova a všeobecné vzdělávání, věda, výzkum, kultura, zdravotnictví a sociální
péče, civilní ochrana a ochrana před katastrofami
-

Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti výchovy a všeobecného vzdělání,
vědy, výzkumu, vývoje a technologií (např. jazykové vzdělávání, vytváření
vícejazyčných učebních materiálů, vývoj společných učebních plánů,
vzdělávacích a kvalifikačních programů, jakož i referenčních systémů ve
vzdělávání a následném zvyšování kvalifikace, výměny žáků, studentů, učitelů
a vědeckých pracovníků)

-

Výstavba a zlepšení přeshraniční infrastruktury sloužící výchově a
všeobecnému vzdělávání, vědě a výzkumu

-

Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti kultury (např. přípravu a propagaci
kulturních nabídek jako jsou průvodci muzei, využití medií pro šíření informací)

-

Podpora přeshraniční infrastruktury v oblasti kultury (např. zřizování či
výstavba muzeí, zřizování informačních a kulturních středisek )

-

Podpora oblasti zdravotnictví a sociálních služeb s přeshraničním významem
(např. vytváření nabídek v oblasti poradenských a pečovatelských služeb,
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nabídek a programů v oblasti drogové prevence, boj proti AIDS, ochrany
diskriminovaných a znevýhodněných osob a vytváření přeshraničních
informačních systémů pro nemocnice)
-

Podpora opatření s přeshraničním významem v oblasti civilní ochrany a
ochrany před katastrofami (například zpracování zásahových plánů a plánů
ochrany, záchranářská technika)

• Sítě
-

Podpora přeshraniční spolupráce mezi institucemi (včetně institucí veřejné
správy, justice a policie), jakož i spolupráce mezi institucemi a dalšími aktéry,
vytváření tématických sítí a společných regionálních rozvojových organizací

-

Budování a podpora dalšího rozvoje institucionálních přeshraničních
organizací (například euroregionů)

-

Dispoziční fond k podpoře malých projektů – rovněž typu people-to-people
projekty- napříč všemi prioritními osami, zejména přinášejících prohloubení
přeshraničních kontaktů

• Technická pomoc
-

Opatření k přípravě, řízení, monitorování, hodnocení, informování a kontrole
programu Cíle 3

-

Opatření na posílení správní kapacity pro použití prostředků Cíle 3

Přeshraniční studie a koncepce, které jsou v obsahovém souladu s minimálně
jednou oblastí podpory prioritní osy 1, jsou způsobilé.

(3) Vhodní žadatelé
Vhodnými žadateli jsou v zásadě:
•

Svobodný stát Bavorsko: Svobodný stát Bavorsko s podřízenými orgány, veřejnoprávní subjekty, veřejnoprávní instituce, veřejnoprávní nadace, místa pro transfer
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technologií, vzdělávací a kulturní instituce, zdravotnická a sociální zařízení,
podniky11, sdružení, spolky.
•

Česká republika: právnické osoby veřejnoprávní nebo ovládané veřejnoprávními
právnickými osobami nebo založené nikoli k dosažení zisku (nezisková)

Vhodní žadatelé v oblasti „Technická pomoc“ jsou aktéři, kteří se podílejí na vytváření
a na realizaci programu.

(4) Způsobilé výdaje
Pro určení způsobilých výdajů je nutno respektovat Nařízení (ES)č.1083/2006,
Nařízení (ES)č.1080/2006 a Nařízení (ES)č.1828/2006. Více viz. body 8 a 9.
S ohledem na výklad pod bodem 8.3 mohou být způsobilými výdaji také platby
účastníkům (např. ušlé mzdové náklady podniků).
Technická pomoc je k dispozici pro oblasti dle čl.46 Nařízení (ES)č.1083/2006. Pro
opatření Technické pomoci je rezervováno 6% prostředků Cíle 3. Dodržení horní
hranice dle čl.46 odst.1 písm.b Nařízení (ES) č.1083/2006 je zajištěno.

5.2. Prioritní osa 2: Rozvoj území a životního prostředí
(1) Cíle
Specifický cíl: Vytvoření základních předpokladů trvale udržitelného rozvoje českobavorské příhraniční oblasti
Operativní cíle:
•

zajištění přírodních životních podmínek zlepšením ochrany přírody a životního
prostředí

•

dosažení vyváženého rozvoje česko – bavorské příhraniční oblasti
prostřednictvím územního plánování a podporou rozvoje venkovského prostoru

11

Pojem „podnik“, zahrnuje zemědělské a lesnické podniky.
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•

zlepšení podmínek pro mobilitu obyvatelstva v příhraniční oblasti a zlepšení její
dostupnosti rozvojem dopravních systémů a sítí

•

zkvalitnění informačních a komunikačních systémů

(2) Oblasti podpory12
•

Životní prostředí a ochrana přírody:
-

Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti ochrany přírody a životního
prostředí ( například opatření v oblasti druhové ochrany a ochrany biotopů,
opatření ke zlepšení ekosystémů vodních toků (včetně opatření na ochranu
léčivých pramenů), protipovodňových opatření, opatření podporujících
zřizování a další rozvoj chráněných území (např. národních a přírodních
parků, oblasti FFH- oblasti ochrany přírodních stanovišť, volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin a oblasti ochrany ptáků), opatření na
revitalizaci a sanaci (např. sanace lesa a lesních půd) a na zabezpečení jejich
trvalé udržitelnosti, opatření na zabránění vzniku ekologických škod)

-

Výstavba a rekonstrukce přeshraničních zařízení využívaných v oblasti
životního prostředí a pro ochranu přírody, a zřizování příslušných institucí a
organizací

-

Podpora přeshraničních systémů pro zásobování vodou a energiemi, systémů
a zařízení k čištění vod a odstraňování odpadů, a k odstraňování starých
zátěží, znovuzačlenění nevyužívaných ploch k hospodářskému využití

-

Podpora využívání ekologických postupů (např. při využívání obnovitelných
zdrojů surovin, šetrné zacházení se zdroji energií a využívání alternativních
zdrojů energie) a na podporu zaměřenou na výzkum a management v oblasti
životního prostředí, na oblasti vzdělávání se zaměřením na ŽP, na informace a
monitoring v oblasti životního prostředí

• Územní plánování a rozvoj venkovského prostoru

12

Pokud jsou při popisu oblastí podpory uváděny příklady, nejedná se o vyčerpávající výčet
možností.
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-

Podpora přeshraničního územního plánování a regionálního rozvoje včetně
zpracování studií a koncepcí (např.územní koncepce, koncepce přírodních
oblastí, koncepce využití území, rozvojové koncepty, koncepce stanovišť,
koncepce střediskových obcí), jakož i vytváření informačních systémů (např.
vytváření přeshraničních databází a informačních systémů o území)

-

Podpora přeshraničního rozvoje venkovských oblastí (např. integrovaný
venkovský rozvoj, rozvoj obcí, rozvoj venkovského osídlení, zcelování
pozemků, regulace, péče o krajinu a podpora lesního hospodářství)

• Doprava
-

Výstavba a zlepšení přeshraniční dopravní infrastruktury (silnice, železnice,
veřejná hromadná doprava, letecká doprava)

-

Podpora ekologických forem dopravy, rozvoj a zlepšení přeshraničních
dopravních systémů (např. dopravních informačních a naváděcích systémů,
systémů zvyšujících mobilitu), a systémů kombinované dopravy, jakož i
zajištění návaznosti na dopravce včetně doprovodné infrastruktury a zařízení

-

Opatření zlepšující průchodnost a provoz na hraničních přechodech, jakož i
technická a organizační opatření zlepšující odbavení na hranici

• Výstavba a zlepšení přeshraničních komunikačních a informačních systémů a
technologií (např. přeshraničních informačních systémů pro krizový management
na krajské a místní úrovni)
Přeshraniční studie a koncepce, které jsou v obsahovém souladu s minimálně jednou
oblastí podpory prioritní osy 2, jsou způsobilé.
(3) Vhodní žadatelé
Vhodnými žadateli jsou v zásadě:
• Svobodný stát Bavorsko: Svobodný stát Bavorsko s podřízenými orgány, veřejnoprávní subjekty, veřejnoprávní instituce, veřejnoprávní nadace, veřejné a privátní
komunální podniky, podniky13, sdružení, spolky.

13

Pojem „podnik“, zahrnuje zemědělské a lesnické podniky.
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•

Česká republika: právnické osoby veřejnoprávní nebo ovládané veřejnoprávními
právnickými osobami nebo založené nikoli k dosažení zisku (neziskové).

(4) Způsobilé výdaje
Pro určení způsobilých výdajů je nutno respektovat Nařízení (ES) č.1083/2006,
Nařízení (ES) č.1080/2006 a Nařízení (ES) č.1828/2006. Více viz. body 8 a 9.
S ohledem na výklad pod bodem 8.3 mohou být způsobilými výdaji také platby
účastníkům (např. ušlé mzdové náklady podniků).
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6. Monitoring
Monitoring programu Cíle 3 probíhá dle čl.63 Nařízení (ES)č.1083/2006
prostřednictvím Monitorovacího výboru. Pro monitoring je definován systém
indikátorů.
Vývoj kvantifikovatelného systému indikátorů je především v případě programu Cíle 3
spojen s velkými obtížemi. Mimo jiné je třeba uvést dva následující důvody:
•

Systém indikátorů musí vyhovět přeshraničnímu zaměření programů Cíle 3.

•

Cíl 3 nabízí velmi široké spektrum oblastí intervencí.

Při vývoji systému indikátorů byly použity pouze takové indikátory, které lze skutečně
bez velkého vynaložení nákladů zjišťovat a měřit.

6.1. Indikátory výstupů a výsledků
Úroveň programu
Na úrovni programu budou sledovány indikátory výstupů a výsledků uvedené
na obr. 3.
Úroveň programu
Počet projektů
Celkové způsobilé výdaje
Podpora z prostředků Cíle 3
Společná příprava
Společná realizace
Společné financování
Společný personál
Obr. 3:

Indikátory výstupů a výsledků na úrovni programu

U každého projektu budou sledovány celkové způsobilé výdaje a podpora
z prostředků Cíle 3.
Dále bude u každého projektu sledováno, zda...
(1) ... je projekt připravován společně.
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(2) ... je projekt realizován společně.
(3) ... je projekt společně financován.
(4) ... je do projektu zapojen společný personál.
Zjišťování indikátorů výstupů a výsledků je prováděno v rámci kontroly projektové
žádosti a v rámci kontroly prováděné při ukončení projektu.
Úroveň prioritní osy 1
Na úrovni prioritní osy 1 jsou sledovány indikátory výstupů a výsledků uvedené na
obr. 4.
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Prioritní osa 1: Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě
viz. indikátory na úrovni programu
počet projektů dle druhu projektu :
o Hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru
- Projekty k podpoře institucí hospodářského rozvoje, jakož i jejich spolupráce s
podniky
- Projekty k podpoře výzkumu, vývoje, technologií a inovací
- Projekty k podpoře analýzy trhu, marketingu a prodeje, výstav a veletrhů
Ostatní projekty
o Cestovní ruch, volný čas a rekreace
- Infrastrukturní projekty
> Projekty k podpoře zařízení
> Projekty k podpoře cyklostezek: Délka v km
> Projekty k podpoře turistických stezek pro pěší :Délka v km
> Projekty k podpoře ostatních druhů stezek (např. hipostezek, tématických a
naučných stezek, běžeckých tras): Délka v km
> Projekty k podpoře informačních systémů (např. informačních tabulí, směrníků
a značení)
> Ostatní projekty
- Jiné projekty
> Projekty k podpoře marketingu regionu jakož i produktů a služeb (např.
informačních a propagačních materiálů)
> Projekty k podpoře studií a koncepcí
> Ostatní projekty
o Profesní vzdělávání a trh práce
- Projekty k podpoře zařízení
- Projekty profesního a dalšího vzdělávání: Počet účastníků, počet nezaměstnaných,
počet žen
- Projekty k podpoře poradenství a poskytování informací
- Ostatní projekty
o Výchova a všeobecné vzdělávání, věda, výzkum, kultura, zdravotnictví a sociální péče,
civilní ochrana a ochrana před katastrofami
- Projekty k podpoře výchovy a všeobecného vzdělávání, vědy a výzkumu
> Projekty k podpoře zařízení
> Ostatní projekty
- Projekty k podpoře kultury
> Projekty k podpoře zařízení
> Projekty k podpoře akcí
> Ostatní projekty
- Projekty k podpoře zdravotnictví a sociální péče
> Projekty k podpoře zařízení
> Ostatní projekty
- Projekty k podpoře civilní ochrany a ochrany před katastrofami
> Projekty k podpoře zařízení
> Ostatní projekty
o Sítě
- Projekty k podpoře spolupráce institucí (včetně veřejné správy, justice a policie)
- Projekty k podpoře euroregionů
> Projekty k podpoře věcných a personálních nákladů euroregionů
> Dispoziční fondy
- Ostatní projekty

Obr. 4:

Indikátory výstupu a výsledku – Prioritní osa 1
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Na úrovni prioritní osy 1 jsou sledovány indikátory výsledku a výstupu, které jsou
sledovány rovněž na úrovni programu. Kromě toho jsou sledovány indikátory výstupu
a výsledku specifické pro danou prioritní osu.
Na úrovni prioritní osy 1 je u každého projektu sledován druh projektu. Přitom se
bude rozlišovat mezi druhy uvedenými na obr. 4. Každý projekt bude zařazen pouze
do jedné skupiny.
Zjišťování indikátorů výstupů a výsledků je prováděno v rámci kontroly projektové
žádosti a v rámci kontroly prováděné při ukončení projektu.
Úroveň prioritní osy 2
Na úrovni prioritní osy 2 jsou sledovány indikátory výstupů a výsledků uvedené na
obr. 5.
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Prioritní osa 2: Rozvoj území a životního prostředí
viz.indikátory na úrovni programu
počet projektů dle druhu projektu :
o Životní prostředí a ochrana přírody
- Infrastrukturní projekty
> Projekty k podpoře zařízení
> Projekty k podpoře čištění odstraňování odpadních vod
> Ostatní projekty
Jiné projekty
> Projekty k podpoře kvality půdy, vod a ovzduší
> Projekty k podpoře ochrany druhů a biotopů
> Projekty k podpoře revitalizace a sanace
> Projekty k podpoře informací o ŽP a vzdělávání v oblasti ŽP
> Projekty k podpoře studií a koncepcí
> Ostatní projekty
o Územní plánování a rozvoj venkovského prostoru
- Projekty k podpoře územního plánování a regionálního rozvoje
> Projekty k podpoře studií a koncepcí
> Ostatní projekty
- Projekty k podpoře rozvoje venkovského prostoru
> Projekty k podpoře obnovy venkova a rozvoje venkovského osídlení
> Ostatní projekty
o Doprava
- Projekty k podpoře výstavby silnic
> Nová výstavba: Délka v km
> Rekonstrukce: Délka v km
- Projekty k podpoře výstavby ostatní dopravní infrastruktury (železnice,
hromadné dopravy, letecké dopravy)
- Projekty k podpoře průchodnosti a provozu na hraničních přechodech
- Projekty k podpoře studií a koncepcí
- Ostatní projekty
o

veřejné

Projekty k podpoře informací a komunikace

Obr. 5:

Indikátory výstupu a výsledku- Prioritní osa 2

Na úrovni prioritní osy p2 jsou sledovány indikátory výstupů a výsledků, které jsou
sledovány rovněž na úrovni programu. Kromě toho jsou sledovány indikátory výstupů
a výsledků specifické pro danou prioritní osu.
Na úrovni prioritní osy 2 je u každého projektu sledován druh projektu. Přitom se
bude rozlišovat mezi druhy uvedenými na obr. 5. Každý projekt bude zařazen pouze
do jedné skupiny.
Zjišťování indikátorů výstupů a výsledků je prováděno v rámci kontroly projektové
žádosti a v rámci kontroly prováděné při ukončení projektu.

49

6.2. Indikátory dopadu
U každého projektu je zjišťováno, zda je s projektem spojen významný dopad pro
české a bavorské příhraničí.
Zjišťování indikátoru dopadu je prováděno v rámci kontroly projektové žádosti a v
rámci kontroly prováděné při ukončení projektu.

6.3. Kontextové indikátory
Prostřednictvím kontextových indikátorů je zaznamenáván významný rozvoj
v dotační oblasti. Cílem je rozeznat změny ve výchozí situaci a v případě potřeby
odpovídajícím způsobem podporu přizpůsobit.
Zjišťovány budou následující kontextové indikátory a to samostatně pro bavorské14 a
české dotační území programu Cíle 3:
•

Rozloha dotační oblasti (v km2)

•

Počet obyvatel v dotační oblasti

•

Plocha chráněných území v dotační oblasti (v km2)

•

Počet otevřených hraničních přechodů v dotační oblasti

Indikátor
Rozloha dotační oblasti
Počet obyvatel
Území Natura 2000
Počet hraničních přechodů

Bavorsko
9.083,57qkm
903.841obyv.
653,61qkm

Česko
20.927qkm
1.479.516 obyv.
3.737,01 qkm

Celkem
30.010,57qkm
2.383.357 obyv.
4.390,62qkm
15 hran. přechodů

Zdroj: Bavorský zemský úřad pro statistiku a zpracování dat, Bavorské státní ministerstvo pro životní
prostředí, zdraví a ochranu spotřebitelů, Nejvyšší stavební úřad při Bavorském státním
ministerstvu vnitra a Český statistický úřad a Ministerstvo životního prostředí České republiky.

Tab. 1:

14

Kvantifikace kontextových indikátorů k 01.01.2005

K bavorské dotační oblasti Cíle 3 dle čl.7 odst.1 Nařízení (ES) č.1083/2006 patří okresy Cham,
Freyung - Grafenau, Hof, Neustadt an der Waldnaab, Regen, Schwandorf, Tirschenreuth a
Wunsiedel im Fichtelgebirge a statutární města Hof a Weiden v Horním Falcku (Oberpfalz).
Bavorská dotační oblast Cíle 3 dle čl.21 odst.1 věta 1 Nařízení (ES) č.1080/2006 zde není
zohledněna.
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6.4. Kvantifikace cílů
Kvantifikace cílů je zejména u programu Cíle 3 spojena s velkými obtížemi a s velmi
vysokou nejistotou. Mimo jiné je třeba uvést tři následující důvody:
•

Již vývoj kvantifikovatelného systému indikátorů je u programu Cíl 3 spojen
s velkými obtížemi.15
Ve srovnání s programovou periodou 2000-2006 se požadavky na přeshraniční
zaměření projektů značně změnily.16 Zkušeností pro kvantifikaci cílů
z programového období 2000-2006 lze proto využít jen velmi omezeně . Navíc
nelze předpovědět, do jaké míry ohrozí změněné požadavky určité druhy
projektů.

•

Se zavedením principu vedoucího partnera značně vzrostou požadavky na
nositele projektů (vedoucího partnera a projektového partnera). Nelze
předpovědět, jak se promítnou zvýšené požadavky do poptávky po prostředcích
Cíle 3 a do druhového složení projektů.

15
16

Viz. bod 6.
Viz. čl.19 odst.1 Nařízení (ES)č.1080/2006 ve srovnání s číslem 7 směrnice INTERREG III
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Indikátor
a rozvoj

Kvantifikace cílů

Hospodářská spolupráce
ekonomického
prostoru
- Projekty k podpoře institucí hospodářského rozvoje,
jakož i jejich spolupráce s podniky
- Projekty k podpoře výzkumu, vývoje, technologií a
inovací
- Projekty k podpoře analýzy trhu, marketingu a
prodeje, výstav a veletrhů
- Ostatní projekty
Cestovní ruch, volný čas a rekreace
- Infrastrukturní projekty
- Jiné projekty
Profesní vzdělávání a trh práce
- Projekty k podpoře zařízení
- Projekty profesního a dalšího vzdělávání
-

Projekty k podpoře poradenství a poskytování
informací
- Ostatní projekty
Výchova a všeobecné vzdělávání, věda, výzkum,
kultura, zdravotnictví a sociální péče, civilní ochrana a
ochrana před katastrofami
- Projekty k podpoře výchovy a všeobecného
vzdělávání, vědy a výzkumu
- Projekty k podpoře kultury
- Projekty k podpoře zdravotní a sociální péče
- Projekty k podpoře civilní ochrany a ochrany před
katastrofami
Sítě
- Projekty k podpoře spolupráce institucí (včetně
veřejné správy, justice a policie)
- Projekty k podpoře euroregionů
- Ostatní projekty
Tab. 2:

Kvantifikace cílů- Prioritní osa 1
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19 projekt(ů)
4 projekt(y)
3 projekt(y)
8 projekt(ů)
4 projekt(y)
80 projekt(ů)
33 projekt(ů)
47 projekt(ů)
16 projekt(ů)
1 projekt(ů)
9 projekt(ů)
3 projekt(y)
3 projekty(ů)
42 projekt(ů)

14 projekt(ů)
20 projekt(ů)
4 projekt(y)
4 projekt(y)
12 projekt(ů)
3 projekt(y)
4 projekt(y)
5 projekt(ů)

Indikátor
Životní prostředí a ochrana přírody
- Infrastrukturní projekty
- Jiné projekty
Územní plánování a rozvoj venkovského prostoru
- Projekty k podpoře územního plánování a
regionálního rozvoje
- Projekty k podpoře rozvoje venkovského prostoru
Doprava
- Projekty k podpoře výstavby silnic
- Projekty k podpoře výstavby ostatní dopravní
infrastruktury (železnice, veřejné hromadné
dopravy, letecké dopravy)
- Projekty k podpoře průchodnosti a provozu na
hraničních přechodech
- Projekty k podpoře studií a koncepcí
- Ostatní projekty
Projekty k podpoře informací a komunikace
Tab. 3:

36 projekt(ů)
8 projekt(ů)
28 projekt(ů)
16 projekt(ů)
10 projekt(ů)
6 projekt(ů)
22 projekt(ů)
9 projekt(ů)
3 projekt(y)

2 projekt(y)
6 projekt(ů)
2 projekt(y)
4 projekt(y)

Kvantifikace cílů - Prioritní osa 2
Prioritní osa 1
84 967 717
72 222 559

Prioritní osa 2
50 926 930
43 287 890

Celkem
135 894 647
115 510 449

celkem

169 Projekt(ů)

78 Projekt(ů)

247 Projekt(ů)

společná příprava

169 Projekt(ů)

78 Projekt(ů)

247 Projekt(ů)

společná realizace

153 Projekt(ů)

75 Projekt(ů)

228 Projekt(ů)

12 Projekt(ů)

3 Projekt(ů)

15 Projekt(ů)

4 Projekt(y)

0 Projekt(ů)

4 Projekt(y)

Indikátor
Celkové způsobilé výdaje (v Euro)
Podíl ERDF (v Euro)

Počet projektů

Kvantifikace cílů

společné financování
společný personál

Tab. 4:

Kvantifikace cílů- na úrovni programu a prioritních os

6.5. Koncept
Předložený program Cíl 3 je zaměřen na realizaci cíle „Evropská územní spolupráce“
se zaměřením na „přeshraniční spolupráci“ mezi Českou republikou a Svobodným
státem Bavorsko.
Tím spočívá hlavní požadavek na systém indikátorů v poskytnutí indikátorů k
hodnocení kvality přeshraniční spolupráce.

53

Byly vytvořeny čtyři indikátory pro přeshraniční realizaci projektu (společná příprava,
společná realizace, společné financování a společný personál)17 a jeden indikátor
přeshraničního dopadu18.
Aby mohlo být hodnocení kvality přeshraniční spolupráce provedeno na obsahovém
základu, byl vytvořen vícestupňový a diferencovaný systém druhu projektů. Pokud
jsou očekávány významné výstupy hodnocení, byly jednotlivé druhy projektů
doplněny až třemi specifickými (pro druh projektu) indikátory výstupu.19
Pro zohlednění průřezového cíle Ochrana životního prostředí a přírody byl přijat
indikátor „Dopad na životní prostředí“.20
Pro zohlednění průřezového cíle Rovnost žen a mužů a zákaz diskriminace byl přijat
indikátor „Dopad na rovnost/zákaz diskriminace“.21
Dle přílohy II část C Nařízení (ES) č. 1828/2006 musí být každý projekt přiřazen k
aspektům „Prioritní osa“, „Forma financování“, „ Území“, „Hospodářská činnost“ a
„Poloha“.
Výsledkem je indikátorový systém orientovaný na základní zaměření programu Cíl 3
– „program přeshraniční spolupráce“, který vytváří dobrý základ pro provádění
hodnocení22 a ve kterém je dle projektu evidováno třináct až šesnáct indikátorů.

17

Viz. obr.3.

18

Viz. text pod bodem 6.2.

19

Viz. obr.4 a obr.5.

20

Viz text pod bodem 8.1.

21

Viz. text pod bodem 8.2.

22

Viz. text pod bodem 7.
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7. Hodnocení
U programu Cíl 3 jsou prováděna hodnocení s přihlédnutím k principu proporcionality
dle čl.13 Nařízení (ES) č.1083/2006.
Cílem hodnocení je zvyšit kvalitu, účinnost a provázanost pomoci programu Cíl 3,
jakož i zlepšení strategie a realizace programu Cíl 3 s ohledem na specifické
strukturální problémy v česko-bavorském pohraničí.
Pro program Cíl 3 bylo provedeno ex-ante hodnocení a Strategické posouzení vlivů
na životní prostředí.23
Dle článku 48 odst. 3 Nařízení (ES) č. 1083/2006 budou během programovacího
období provedena hodnocení v souvislosti s monitorováním programu Cíl 3, zejména
pokud toto monitorování odhalí významný odklon od původně stanovených cílů nebo
pokud jsou podány návrhy na úpravu programu Cíl 3 dle čl.33 Nařízení (ES)
č.1083/2006.
Základem pro monitorování je vypracovaný systém indikátorů pod bodem 6.

23

Viz. výklad pod bodem 1.2.
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8. Soulad

8.1. Životní prostředí
Partneři programu se zavazují, že budou zohledňovat a realizovat ochranu životního
prostředí a přírody, jakožto průřezový cíl ve všech politických oblastech ve smyslu
Strategie k trvale udržitelnému rozvoji dohodnuté Evropskou Radou v Göteborgu. Dle
článku 17 Nařízení (ES) č.1083/2006 a dle cílů uvedených ve Sdělení Komise
„Politika soudržnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti – strategická směrnice
Společenství pro období 2007 - 2013“24 bude ERDF použit pro taková opatření, která
jsou zaměřena na trvale udržitelný rozvoj.
Cílem je propojení hospodářského rozvoje se sociálním blahem a trvalou ochranou
přirozené životní základny. S ohledem na vytýčení regionálních priorit, by měly být
prostředky ERDF podporovány ekologické a inovativní technologie, produkty a
služby, šetrné zacházení s přírodními zdroji, jakož i zkvalitnění infrastruktury
životního prostředí pro dlouhodobý a trvalý hospodářský růst a růst zaměstnanosti.
Systém implementace je zaměřen na pokud možné snížení potenciálních dopadů,
které nejsou udržitelné ani příznivé k životnímu prostředí, a to především ve vztahu
ke klíčovým oblastem změně klimatu, zachování rozmanitosti druhů, ekologickým
systémům jakož i využívání přírodních zdrojů. Pozitivní dopady a synergetické
potenciály programu Cíl 3 ve vztahu k ostatním opatřením 25realizovaných v dotační
oblasti mají být využity k ekologicky přijatelnému rozvoji. V této souvislosti
představuje zvláštní výzvu právě globální změna klimatu.26 27V opatřeních
podporovaných z ERDF se má projevit dvojí strategie. Za prvé se jedná o snížení
emisí v ovzduší a tím přispět k celosvětové ochraně klimatu. Za další se jedná o

24

Viz. Sdělení Komise KOM(2005) 299 ze dne 05.07.2005.

25

Viz. text pod bodem č. 8.4 a 8.5

26

Změnami klimatu se v Bavorsku zabývá Bavorský program pro podnebí, Pakt pro životní prostředí
Bavorsko a Bavorská aliance pro podnebí.

27

Změnami klimatu se v České republice zabývá Národní klimatický program.
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zesílení úsilí čelit následkům globálního oteplování způsobeného člověkem. Pomocí
příslušných studií je možné určit a využít potenciály ke snížení emisí. Na tomto
pozadí je také třeba nahlížet na škodlivé klimatické dopady způsobené oblastí
dopravy. Je nutné využít otevřených možností programu Cíl 3 k podpoře projektů,
které se zaměřují na ekologicky přijatelnou dopravu a tím přispět ke snížení zátěže
způsobené dopravou.
Zajištění ochrany životního prostředí a přírody, jakožto průřezového cíle, jehož
úkolem je prevence a následná péče, probíhá prostřednictvím následujících opatření:
Z odborného hlediska probíhá zajištění ochrany životního prostředí a přírody
prostřednictvím:
•

realizace a dodržení veškerých právních předpisů Evropského společenství k
životnímu prostředí jako jsou směrnice týkající se flóry-fauny-biotopů, ochrany
ptactva, komunálních odpadních vod, dusičnanů, vodstva, hluku, odpadu, jakož i
ovzduší;

•

dodržení relevantních právně závazných bilaterálních, národních a regionálních
standartů a právních předpisů k životnímu prostředí – včetně právně závazných
předpisů k ochraně a udržení flóry, fauny a biologické rozmanitosti a s tím
spojených ustanovení k chráněným územím - u všech podporovaných opatření;

•

stanovení opatření, která mají jasně za cíl zlepšení životního prostředí;

•

sledování vhodných indikátorů v monitorovacím systému.28

Organizačně je ochrana životního prostředí a přírody zajištěna účastní Ministerstva
životního prostředí ČR a Bavorského státního ministerstva pro životní prostředí,
zdravotnictví a ochranu spotřebitelů v Monitorovacím výboru.
V rámci realizace programu probíhá zajištění ochrany životního prostředí a přírody
prostřednictvím:
•

V rámci procedury spojené se žádostí budou žadatelům poskytnuty dostatečné
informace k životnímu prostředí.

•

V rámci kontroly projektové žádosti je u každého projektu prověřeno dodržování
evropských a národních předpisů týkajících se životního prostředí. Pouze při

28

Viz. text pod bodem 6.
57

dodržení těchto minimálních požadavků připadá v úvahu poskytnutí podpory
z programu Cíl 3 a následuje dodatečné hodnocení očekávaných vlivů na životní
prostředí. Hodnocení probíhá na základě diferencovaného systému dle předmětů
ochrany (flóra, fauna, země, voda, vzduch) a je završeno celkovým hodnocením
s možnou charakteristikou „++“, „+“a „0“:
(1) Charakteristika „++“: Jedná-li se o projekt, jež je svou podstatou projektem v
oblasti životního prostředí, tzn. je-li projekt realizován především (pouze)
proto, aby zajistil přínos ke zlepšení životního prostředí, tak je tento projekt
zařazen jako projekt zaměřený především na životní prostředí. Patří sem
obzvláště projekty, které směřují k bezprostřednímu zlepšení některého z
předmětů/zájmů ochrany (např. flóra, fauna, půda, voda, vzduch).
(2) Charakteristika „+“: Jedná-li se o projekt, jež svou podstatou není žádným
projektem v oblasti životního prostředí, ale projekt velmi pravděpodobně
přispěje ke zlepšení životního prostředí, tak je tento projekt zařazen jako
projekt s příznivým vlivem na životní prostředí. Příspěvek ke zlepšení
životního prostředí může tak spočívat v přínosu ke zlepšení některého z
předmětů/zájmů ochrany (např. flóra, fauna, půda,voda, vzduch).
(3) Charakteristika „0“: Není-li projekt zařazen pod charakteristiku „++“ ani pod
charakteristiku „+“, pak je takovému projektu přiřazena charakteristika „0“.
•

Za účelem výběru projektů je Monitorovacímu výboru předloženo zařazení
projektu dle vlivu na životní prostředí s možnou charakteristikou „++“, „+“a „0“.

•

V Monitorovacím systému je u každého projektu zaznamenán očekávaný vliv na
životní prostředí s možnou charakteristikou „++“, „+“a „0“ , který je zohledněn i v
rámci prováděného hodnocení programu Cíle 3. Toto zajistí dodržení požadavků
na monitoring významných vlivů na životní prostředí dle čl.9 odst.1 písm. c ve
spojení s čl.10 Směrnice 2001/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne
27.června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní
prostředí.
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8.2. Rovnost žen a mužů a zákaz diskriminace
Rovnost žen a mužů a zohlednění aspektu rovnosti je respektováno dle čl.16
Nařízení (ES) č.1083/2006.
Je-li v rámci textu v kapitole 8.2 použito označení „rovnost“ tak je tím vždy míněna –
pokud není stanoveno jinak – rovnost žen a mužů a zákaz diskriminace dle čl.16
Nařízení (ES) č.1083/2006.
Rovnost žen a mužů je důležitým předpokladem pro posílení růstu,
konkurenceschopnosti a zaměstnanosti, jakož i pro naplnění nové orientace
Lisabonské strategie. Program Cíl 3 Česká republika-Svobodný stát Bavorsko 20072013 zohlední tento aspekt v souladu s evropskými a národními předpisy také v nové
programové periodě. Opírajíc se o problémy specifické pro určité pohlaví budou
realizována opatření na pozadí evropské a národní politiky rovnoprávného postavení.
Podíl žen na hospodářském a sociálním životě je na základě společenských
rámcových podmínek stále ještě znatelně nižší než u mužů. Toto se odráží
především v možnosti přístupu ke vzdělání a zaměstnanosti, v příjmech, v silně
podprůměrném podílu žen na vedoucích pozicích ve výzkumu a průmyslu a velmi
nízkém procentu žen, které jsou zaměstnány v technických oborech a přírodních
vědách.
Demografická změna charakterizovaná především útlumem porodnosti a růstem
střední délky života představuje ve vzájemném účinku se změnou struktury
hospodářství velkou výzvu a má značný vliv na rozvojový potenciál regionů. Tato
změna povede také k tomu, že v budoucnu budou chybět kvalifikovaní pracovníci.
Zejména vysoce kvalifikované ženy nejsou dosud v inovačním procesu dostatečně
využívaným kreativním potenciálem. Možnost významného přínosu lze spatřovat ve
zvýšení podílu žen na zaměstnanosti zejména v oblastech budoucnosti (výzkum,
věda, technika). Proto by měla být ve snaze o hospodářský blahobyt a sociální
spravedlnost rovnost žen a mužů systematicky zohledňována.
Realizace opatření v programu Cíl 3 Česká republika-Svobodný stát Bavorsko 20072013 zaměřených na větší rovnost žen a mužů, jakož i na aktivizaci žen v regionu
přináší pozitivní přínos regionálnímu rozvoji. Přeshraničními opatřeními v jednotlivých
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prioritních osách a oblastí podpory je usilováno především o zvýšení podílu žen na
zaměstnanosti, zlepšení rámcových podmínek pro rodiny a výdělečně činné, jakož i o
podporu rovnosti pohlaví.
Je-li v rámci definice následujících indikátorů použit výraz „rovnost“, tak je tím vždy
míněn – pokud není stanoveno jinak – rovnost žen a mužů a zákaz diskriminace dle
čl.16 Nařízení (ES) č.1083/2006.
V rámci prověřování žádosti je u každého projektu zaznamenán očekávaný vliv na
rovnost. Za tímto účelem se rozlišuje mezi charakteristikou „++“, „+“ a „0“:
(1) Charakteristika „++“:Jedná-li se o projekt, jež je svou podstatou projektem
zaměřeným na rovnost, tzn. je-li projekt realizován především (pouze) proto, aby
podpořil rovnost, tak je tento projekt zařazen jako projekt, který je především
zaměřen na rovnost.
(2) Charakteristika „+“:Jedná-li se o projekt, jež svou podstatou není přímo zaměřen
na rovnost, ale projekt velmi pravděpodobně přispěje k rovnosti, tak je tento
projekt zařazen jako projekt s příznivým dopadem na rovnost.
(3) Charakteristika „0“: Není-li projekt zařazen pod charakteristiku „++“ ani pod
charakteristiku „+“, pak je takovému projektu přiřazena charakteristika „0“.
Za účelem výběru projektů je Monitorovacímu výboru předloženo zařazení projektu
dle vlivu na rovnost. V Monitorovacím systému je u každého projektu zaznamenán
očekávaný vliv na rovnost, který je zohledněn i v rámci prováděného hodnocení
programu Cíle 3.
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8.3. Hospodářská soutěž
Předpisy o blokových výjimkách jsou respektovány. Pro dodržení předpisů o
blokových výjimkách jsou přijata následující opatření:
Zásada: Podpora dle čl.87, 88 Smlouvy ES proběhne pouze v rámci příslušného
nařízení o blokových výjimkách (v současnosti se jedná o: Nařízení (ES)
č.1998/2006, Nařízení (ES) č.2204/2002, Nařízení (ES) č.363/2004 a Nařízení (ES)
č.364/2004). Podpora přesahující tato ustanovení, v rámci dotačních směrnic
relevantních pro oblast hospodářské soutěže, není předpokládána.
Zemědělství a lesnictví: Podpora probíhá v souladu se Společným rámcem pro
státní podporu v oblasti zemědělství v platném znění a dle příslušných nařízeních o
blokových výjimkách (v současnosti: Nařízení (ES) č.1998/2006, Nařízení (ES)
č. 2204/2002, Nařízení (ES) č.363/2004, Nařízení (ES) č.364/2004, Nařízení (ES) č.
1860/2004) a Nařízení (ES) č.1857/2006. V Bavorsku dále platí u projektů v oblasti
lesnictví požadavek, řídit se notifikovanou Směrnicí pro lesnické projekty v rámci
programu Cíl 3 s bavorskou účastí.

8.4.

Slučitelnost s ostatními programy – Svobodný stát Bavorsko

Dle čl.28 odst.2 Nařízení (ES)č.1083/2006 se Národní strategický referenční rámec
Spolkové republiky Německo předkládá Evropské komisi. Evropská komise vznese
případně do tří měsíců ode dne obdržení Národního strategického referenčního
rámce Spolkové republiky Německo připomínky. V tomto smyslu mohou nastat v
následujícím textu odchylky, případně může dojít k dalším úpravám.
V Národním strategickém referenčním rámci Spolkové republiky Německo jsou
stanoveny čtyři nadřazené cíle:
•

Inovace a vytvoření společnosti založené na znalostech, jakož i posílení
konkurenceschopnosti hospodářství
Tento tématický cíl je dle strategické směrnice soudržnosti „Podpora znalostí a
inovací pro růst“ zaměřen na podporu inovací, rozvoj společnosti založené na
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znalostech a na posílení konkurenceschopnosti. Německo bude v tomto kontextu
také dále zlepšovat rámcové podmínky pro podnikání a především pro MSP.
•

Zvýšení atraktivity regionu pro investory a obyvatele/ky prostřednictvím
udržitelného regionálního rozvoje
Tento tématický cíl je zaměřen na zlepšení atraktivity německých regionů, tak aby
mohly lépe obstát v konkureci při získávání soukromých investorů a investičního
kapitálu. Dále se jedná o zajištění atraktivity německých regionů pro zaměstnané
a obyvatele/ky. Tím bude zohledněna strategická směrnice soudržnosti „Posílení
přítažlivosti Evropy a jejích regionů pro investory a pracovní síly“.

•

Pracovní trh zaměřit na nové šance – větší počet a lepší pracovní místa
Prioritami tohoto třetího přeshraniční cíle je dle strategické směrnice soudržnosti
„Větší počet a lepší pracovní místa“ vytvoření nových a konkurenceschopných
pracovních poměrů, jakož i přizpůsobení pracovního trhu na nové možnosti v
rámci pokračující globalizace a demografické změny. Podpora z Evropského
sociálního fondu přispěje třem nadřazeným cílům formulovaným Evropskou radou
v Evropské strategii zaměstnanosti: plná zaměstnanost, zvyšování produktivity
práce, jakož i posílení sociální soudržnosti a sociálního začlenění.

•

Rozvoj regionů orientován na rozvoj příležitostí a na vyrovnávání rozdílů
Při realizaci cílů se musí zohlednit příslušné socioekonomické výchozí podmínky
a perspektivy německých regionů. Mimo centrálních metropolitních regionů, které
z pohledu ekonomiky představují i hlavní centra trhu práce, kde ale přesto existují
v mnoha městských čtvrtích velké hospodářské a sociální rozdíly, představují
venkovské a periferně položené regiony, obdobně jako i jednotlivé regiony a
oblasti postižené silnými strukturálně-hospodářskými změnami ("staré průmyslové
regiony ") těžiště pro územně koncentrované využití prostředků podpory.

V této souvislosti je kladen zvláštní důraz na odbourávání regionálních rozvojových
překážek a nedostatků. Opatření je třeba stanovit na základě regionálních specifik,
přičemž tato opatření odrážejí v závislosti na silných a slabých stránkách regionu
rozdílné územní priority. Tímto postupem je realizována strategická směrnice
soudržnosti „Zohlednění územních aspektů politiky soudržnosti“.
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Cíl „Evropská územní spolupráce“ byl přijat do Národního strategického referenčního
rámce Spolkové republiky Německo. Cílem je urychlit integraci oblastí, které byly
rozděleny státní hranicí a najít společná řešení pro společné problémy týkající se
společných trhů, nabídky pracovních míst, činností v oblasti investic, infrastruktury,
rozpočtu, institucí a služeb zaměřených na zajištění péče pro zachování života.
Předložený program Cíl 3 byl vypracován v souladu s Národním strategickým
referenčním rámcem Spolkové republiky Německo.
Kromě toho je předložený program Cíl 3 realizován v souladu s bavorskými
strategickými plány (např. Zemským rozvojovým programem Bavorsko 2003,
Celkovým dopravním plánem Bavorsko 2002).
Pokud dojde mezi předloženým programem Cíl 3 a následujícími znázorněnými
programy k překryvům týkajících se obsahu dotace a dotační oblasti, mají být využity
možnosti vzájemné podpory programů. Cílem je, využít synergetické efekty a tím
vzájemně přispět k realizaci příslušné strategie.
Program ERDF- cíl „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“
Bavorsko 2007-2013
Program ERDF je realizován především v rámci Lisabonské strategie, Sdělení
Komise „Politika soudržnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti - Strategické obecné
zásady Společenství, 2007-2013“29, Národního strategického referenčního rámce
Spolkové republiky Německo, jakož i Národního reformního programu Německa.
Jeho hlavním cílem je především posílení přitažlivosti Evropy pro investory a
pracovní síly, podpora vědy a inovací ve prospěch růstu, jakož i vytvoření většího
počtu a kvalitnějších pracovních míst.
Dle zadání Smlouvy ES, jakož i Nařízení (ES) č.1083/2006 a Nařízení (ES) č.
1080/2006 přispívá ERDF k vyrovnání významných regionálních nerovnováh
posílením hospodářské a sociální soudržnosti. Program ERDF cíl „Regionální
konkurenceschopnost a zaměstnanost“ Bavorsko 2007-2013 má k dispozici celkem

29

Viz. Sdělení Komise KOM(2005) 299 ze dne 05.07.2005.
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575,9 mil.Euro prostředků ERDF. Tímto operačním programem jsou sledovány
především tři nadřazené cíle:
•

Podpora výzkumu, vývoje, technologií a informací

•

Obnova podnikatelského jádra

•

Odstranění regionálních rozdílů především v bavorských pohraničních oblastech
sousedících s Českou republikou, jakož i ve strukturálně slabých venkovských
oblastech dle Zemského rozvojového programu mimo jiné s využitím příležitostí,
které vyplývají z rozšiřování Evropy na východ.

Program ERDF je realizován v rámci čtyř priorit:
Priorita 1 „Inovace a hospodářství založené na vědě“ je zaměřena na posílení
regionální konkurenceschopnosti, v jejímž rámci dojde ke zvýšení technologické
výkonnosti podporou hospodářského inovačního prostředí dané lokality. Tato opatření
lze realizovat v celém Bavorsku mimo prostor Mnichova (plánovací oblast 14).
Těžištěm Priority 2 „Podpora podnikání a podpora konkureceschopnosti podniků a
zaměstnanosti především u MSP“ je zvyšování konkurenceschopnosti podniků
prostřednictvím podpory investic. Podpora investic v dotační oblasti se zaměří na
„zlepšení regionální hospodářské struktury“, což je úkol stanovený Společenstvím.
Priorita 3 „Vyrovnání regionálních rozdílů a vybudování specifických rozvojových
potenciálů“ je zaměřena na opatření podporující trvalý městský rozvoj, jakož i
posílení venkovského prostoru včetně trvalého rozvoje kulturního a přírodního
dědictví. Tato opatření lze realizovat v celém Bavorsku mimo prostor Mnichova
(plánovací oblast 14).
V Prioritě 4 „Trvalý hospodářský rozvoj pohraničí“ je k dispozici zvláštní příspěvek ve
výši 84 mil. Euro prostředků ERDF především na podporu dopravní Infrastruktury
(týkající se cestovního ruchu). Tato zvláštní podpora se soustředí na bavorskočeskou dotační oblast Cíl 3.
Program ERDF bude ve všech prioritách zohledňovat průřezové cíle: životní
prostředí a udržitelnost, jakož i rovnost šancí žen a mužů a zákaz diskrimininace.
Vedle rozdílné dotační kulisy se oba dotační programy liší především ve specifických
požadavcích na přeshraniční projekty. U Operačního programu cíle „Regionální
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konkurenceschopnost a zaměstnanost“ je kladen hlavní důraz na vyrovnávání
regionálních, hospodářských disparit uvnitř Bavorska. Projekty, které jsou
podporovány z programu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 20072013, se naproti tomu zaměřují na podporu regionálního rozvoje česko-bavorského
příhraničí. Kromě toho je projekt z programu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát
Bavorsko pouze tehdy způsobilý, pokud jsou splněny minimálně dva z následujících
požadavků na spolupráci: společná příprava, společná realizace, společný personál,
společné financování. Oproti tomu u projektů z programu cíl „Regionální
konkurenceschopnost a zaměstnanost“ není požadován žádný přeshraniční efekt.
Program ESF- cíl „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“
Bavorsko 2007-2013
Program ESF je činný v rámci Evropské strategie Společenství, Evropské strategie
zaměstnanosti, jakož i v rámci cílů zaměstnanosti a cílového zaměření Lisabonské
strategie pro zaměstnanost. Národní rámce pro program ESF tvoří v Bavorsku
Národní strategický referenční rámce Spolkové republiky Německo, jakož i Národní
program reforem Německa.
Zvláštní strategický význam mají v této souvislosti tři nadřazené cíle Lisabonské
strategie: plná zaměstnanost, kvalita pracovních míst a produktivita práce, jakož i
sociální soudržnost a sociální začlenění.
V souladu s úkoly stanovenými v Nařízení (ES) č.1081/2006 je program ESF v
Bavorsku zaměřen především na kvalifikaci, vzdělávání a na integraci. Tyto cíle
naplňuje program ESF v Bavorsku prostřednictvím:
•

zvyšení přizpůsobivosti pracovní síly a podniků

•

zlepšení přístupu k zaměstnání a podílu na zaměstnanosti

•

posílení sociálního začlenění prostřednictvím boje proti diskriminaci a
zjednodušení přístupu na trh práce pro znevýhodněné osoby

Konkrétní oblasti podpory programu ESF se řídí socioekonomickými poměry
Bavorska a z nich vyplývajícími rozvojovými strategiemi. Program ESF bude působit
sice horizontálně v celém Bavorsku, ale měl by se ve svém konkrétním zaměření
soustředit i na potřeby regionálních a lokálních trhů práce a dále také specifickým
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způsobem přihlédnout k pokračující hospodářské a sociální reformě Svobodného
státu Bavorsko. Program bude podporovat udržitelnost, inovace a uvolnění všech
společenských sil na trhu práce za účelem budoucího posílení Bavorska.
V popředí podpory z programu ESF stojí v Bavorsku souhrnné realizační a
optimalizační strategie, které jsou zaměřeny na aktuální, ale i na budoucí potřeby
trhu práce a které podporují integraci důležitých cílových skupin do pracovního
procesu.
Realizace programu ESF sleduje tři priority:
V oblasti „Zvýšení přizpůsobivosti a konkurenceschopnosti zaměstnanců a podniků“
jsou stanoveny priority pro profesní vzdělávání zaměstnanců, pro anticipaci a
management hospodářských a demografických změn, jakož i pro podporu podnikání.
V rámci opatření na podporu strukturálních změn, které působí ve prospěch
zaměstnanců, je podporována schopnost jejich adaptace a adaptace podniků nebo
vytváření perspektivních klastrů.
V oblasti „Zlepšení lidských zdrojů“ se program ESF soustřeďuje mimo jiné na
zlepšení profesního vzdělávání, dalšího vzdělávání uchazečů o práci nebo
nezaměstnaných, na jejich trvalé začlenění, a podporu jejich delšího setrvání v práci
a zaměstnání. Program ESF urychlí profesní vzdělávání mládeže v širší formě, mimo
jiné prostřednictvím podpory přechodné etapy od studia ve škole po vstup do
zaměstnání. Program ESF tímto především přispěje k růstu šancí budoucích
generací v souvislosti se zabráněním nezaměstnanosti mladých lidí a k prodloužení
výdělečné činnosti.
V oblasti „Zlepšení přístupu k zaměstnání, jakož i sociální začlenění
znevýhodněných osob“ spočívají priority ve zlepšení přístupu k zaměstnání, jakož i v
sociálním začlenění znevýhodněných osob prostřednictvím jejich podílu na
zaměstnanosti. Zde investuje program ESF do kvalifikace nezaměstnaných nebo
dlouhodobě nezaměstnaných, jakož i do pomoci pro znevýhodněné osoby z určitých
cílových skupin jako jsou zdravotně postižení nebo přistěhovalci. Podpora
specifických opatření pro tyto skupiny osob přispěje ke zvýšení jejich
zaměstnatelnosti a zlepší jejich šanci k integraci na trhu práce.
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Ve všech prioritách nabídne program ESF rozsáhlé aktivity k podpoře profesní
rovnosti žen a mužů a vedle toho také i podporu specifických opatření pro ženy. Toto
dvojí zaměření slouží na jedné straně k překonání specifických příčin vyplývajících
ze znevýhodněného postavení dle pohlaví jak u žen nebo mužů, na druhé straně by
měla cílená opatření pro ženy zvýšit např. jejich podíl na zaměstnanosti, jejich
kvalifikační možnosti a šance na postup.
Aspekty evropské transnacionality se mohou promítnout do všech oblastí podpory
Programu ESF. Přeshraniční aktivity, spolupráce s partnery nebo výměna mezi
regiony jiných členských států zprostředkovávají evropskou přidanou hodnotu a
zvyšují soudržnost uvnitř Evropské Unie. Program ESF v Bavorsku se však nebude
tématu transnacionality věnovat v jedné samostatné prioritě. Naopak přeshraniční
projekty by měly být v první linii realizovány v rámci programu Cíl 3 s bavorskou
účastí.
Vedle rozdílné dotační kulisy se oba dotační programy liší především ve specifických
požadavcích na přeshraniční projekty. Program ESF cíle „Regionální
konkurenceschopnost a zaměstnanost“ se soustředí na rozvoj lidských zdrojů a trhu
práce v Bavorsku. Projekty, které jsou podporovány z programu Cíl 3 Česká
republika-Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 se naproti tomu zaměřují na podporu
regionálního rozvoje česko-bavorského příhraničí. Kromě toho je projekt z programu
Cíl 3 Česká republika-Svobodný stát Bavorsko pouze tehdy způsobilý, pokud jsou
splněny minimálně dva z následujících požadavků na spolupráci: společná příprava,
společná realizace, společný personál, společné financování. Oproti tomu u projektů
z cíle „Regionální konkurenceschpnost a zaměstnanost“ není požadován žádný
přeshraniční efekt.
Program na podporu rozvoje venkova (EAFRD)
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) přispívá k podpoře
udržitelného rozvoje venkova v celém Společenství jakožto doplněk k opatřením na
podporu trhu a příjmů v zemědělské politice a k opatřením politiky soudržnosti. V této
souvislosti přispívá podpora z EAFRD v Bavorsku v rámci tří odborných priorit k
dosažení následujících cílů dle článku 4 Nařízení č. 1698/2005:
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•

Zvyšování konkurenceschopnosti zemědelství a lesnictví prostřednictvím podpory
restrukturalizace, vývoje a inovací

•

Zlepšení životního prostředí a krajiny prostřednictvím podpory obhospodařování
půdy

•

Zvyšování kvality života na venkově a podpora diverzifikace v hospodářství

Čtvrtým těžištěm je Iniciativa Společenství Leader, která se zaměřuje na mobilizaci
endogenních rozvojových potenciálů venkovských oblastí v rámci rozvojové
strategie, která je zaměřena na místní potřeby a potenciály. Dále se Leader zaměřuje
na spolupráci napříč oblastmi a na nadnárodní úrovni mezi místními akčními
skupinami a na kombinaci tří cílů EAFRD.
Vedle rozdílné dotační kulisy se oba dotační programy liší především ve specifických
požadavcích na přeshraniční projekty. Podpora EAFRD je zaměřena na projekty a
opatření v celém venkovském prostoru v Bavorsku. Projekty, které jsou podporovány
z programu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013, se naproti
tomu zaměřují na podporu regionálního rozvoje česko-bavorkého příhraničí. Kromě
toho je projekt z programu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko pouze
tehdy způsobilý, pokud jsou splněny minimálně dva z následujících požadavků na
spolupráci: společná příprava, společná realizace, společný personál, společné
financování. Oproti tomu není u projektů programu na podporu rozvoje venkova
(EAFRD) požadován žádný přeshraniční efekt.
V rámci programu na podporu rozvoje venkova (EAFRD) je pouze u Leaderu možná
podpora přeshraničních projektů v rámci spolupráce místních akčních skupin. Aby se
zde zabránilo riziku dvojího financování, mají přeshraniční projekty v dotačním území
Cíle 3 přednost podpory ERDF z programu Cíl 3. Proto je každý přeshraniční projekt
v dotační oblasti Cíl 3 v rámci kontroly žádosti programu Leader prověřován, zda lze
tento projekt podpořit z programu Cíl 3. Z hlediska technického postupu se čelí
dvojímu financování také tím, že jak Bavorské státní ministerstvo zěmědělství a
lesnictví tak i Bavorské státní ministersvo životního prostředí, zdravotnictví a ochrany
spotřebitelů je zapojeno v Monitorovacím výboru programu Cíl 3 Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko 2007-2013.
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Program na podporu prostřednictvím Evropského rybářského fondu (EFF)
Rybářský fond (EFF) se zaměřuje na zachování, obhospodařování a využívání
existujících vodních zdrojů a akvakultur, jakož i na zpracování a marketing produktů
rybářství a akvakultury. K tomu je ve Spolkové republice Německo vytvořen operační
program. V Bavorsku při tom stojí v popředí udržitelný rozvoj rybolovu ve
vnitrozemském vodstvu.
Vymezení mezi oběma programy spočívá především ve specifických požadavcích na
přeshraniční projekty. Program na podporu prostřednictvím EFF se zaměřuje na
zachování, obhospodařování a využívání existujících vodních zdrojů a akvakultur,
jakož i na zpracování a marketing produktů rybářství a akvakultury. Projekty, které
jsou podporovány z programu Cíl 3 Česká republika-Svobodný stát Bavorsko 20072013 se naproti tomu zaměřují na podporu regionálního rozvoje česko-bavorského
příhraničí. Kromě toho je projekt z programu Cíl 3 Česká republika-Svobodný stát
Bavorsko pouze tehdy způsobilý, pokud jsou splněny minimálně dva z následujících
požadavků na spolupráci: společná příprava, společná realizace, společný personál,
společné financování. Oproti tomu u projektů v rámci programu podpory
prostřednictvím Evropského rybářského fondu není požadován žádný přeshraniční
efekt.

8.5. Slučitelnost s ostatními programy – Česká republika
Dle čl.28 odst.2 Nařízení (ES)č.1083/2006 se Národní strategický referenční rámec
České republiky předkládá Evropské komisi. Evropská komise případně do tří měsíců
ode dne obdržení Národního strategického referenčního rámce České republiky
vznese připomínky. V tomto smyslu mohou nastat v následujícím textu odchylky,
případně může dojít k dalším úpravám.
Vypracováním českého Národního programu reforem 2006 – 2008 se Česká
republika připojila k cílům Lisabonské strategie.
Vláda České republiky přijala v únoru 2005 usnesením č.198/2006 Národní rozvojový
plán. Národní rozvojový plán je hlavním instrumentem pro realizaci hospodářské
politiky a politiky soudržnosti v České republice a zároveň je podkladem Národního
strategického referenčního rámce České republiky (NSRP).
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Národní strategický referenční rámec České republiky definuje 4 strategické cíle,
k jejichž dosažení formuluje následujících 15 priorit.
Strategické cíle:

Konkurence-

Otevřená, flexibilní a

schopná česká

soudržná společnost

Atraktivní prostředí

Vyvážený rozvoj
území

ekonomika
Priority:
Konkurenceschopný
podnikatelský sektor
Podpora kapacit vědy
a výzkumu pro
inovace
Rozvoj udržitelného
cestovního ruchu

Vzdělávání
Zvyšování
zaměstnanosti a
zaměstnatelnosti
Posilování sociální
soudržnosti
Rozvoj informační
společnosti
Efektivní veřejná
správa

Obr. 6:

Ochrana a zlepšení
kvality životního
prostředí
Zlepšení dostupnosti
dopravou

Vyvážený rozvoj
regionů
Rozvoj městských
oblastí
Rozvoj venkovských
oblastí
Regionální
konkurenceschopnost
a zaměstnanost –
Praha
Evropská územní
spolupráce

Strategické cíle a priority NSRR

Strategické cíle NSRR jsou naplňovány prostřednictvím 24 operačních programů
(OP).
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Tématické operační programy
Cíl 1 „Konvergence“
OP „Doprava“
OP „Životní prostředí“
OP „Podnikání a inovace“
OP „Výzkum a vývoj pro inovace“
Integrovaný OP
OP „Lidské zdroje a zaměstnanost“
OP „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“
OP „Technická pomoc“
Regionální operační programy
Cíl 1 „Konvergence“
7 regionálních OP(Střední Čechy, Jihozápad,
Severozápad, Jihovýchod, Severovýchod,
Moravskoslezsko, Střední Morava)
Operační programy regionu soudržnosti Praha
Cíl 2 „Regionální
konkurenceschopnost a
zaměstnanost“
OP „Konkurenceschopnost“
OP „Adaptabilita“
Operační programy Evropské územní
Cíl 3 „Evropská územní
spolupráce
spolupráce“
5 OP přeshraniční spolupráce (ČR/Polsko,
ČR/Sasko, ČR/Slovensko, ČR/ Rakousko,
ČR/Bavorsko)
OP „Nadnárodní spolupráce“
OP „Meziregionální spolupráce“

Obr. 7:

Fond
ERDF/CF
ERDF/CF
ERDF
ERDF
ERDF
ESF
ESF
ERDF
Fond
ERDF
Fond
ERDF
ESF
Fond
ERDF
ERDF
ERDF

Operační programy k realizaci strategických cílů NSRR

15 operačních programů je zaměřeno na cíl „Konvergence“, dva na cíl „Regionální
konkurenceschopnost a zaměstanost“ a sedm na cíl „ Evropská územní spolupráce“.
Operační programy zaměřené na Evropskou územní spolupráci přispívají přímo
k naplnění strategického cíle NSRR „ Vyvážený rozvoj území“.
Operační programy uvedené na obr. 7 je třeba ještě doplnit o Program rozvoje
venkova ČR, který je spolufinancován z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj
venkova (EAFRD) a o operační program spolufinancovaný z Rybářského fondu.
Pokud dojde mezi předloženým programem Cíl 3 a následujícími znázorněnými
programy k překryvům týkajících se obsahu dotace a dotační oblasti, mají být využity
možnosti vzájemné podpory programů. Cílem je, využít synergetické efekty a tím
vzájemně přispět k realizaci příslušné strategie.
Cíl 1 – Tématické operační programy
Tématické operační programy se zaměřují na řešení příslušných odvětvových
problematik na národní úrovni.
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Dotační oblast v rámci tématických operačních programů tvorí celá Česká republika s
výjimkou města Prahy.
Operační programy OP „Podnikání a inovace“, OP „Výzkum a vývoj pro inovace“ a
OP „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ představují soubor priorit a oblastí
podpory zaměřených na rozvoj a posílení inovační výkonnosti sektoru průmyslu a
služeb, který povede ke zvýšení dlouhodobě udržitelné konkurenceschopnosti české
ekonomiky.
Operační program „Lidské zdroje a zaměstnanost“ usiluje o zvýšení zaměstnanosti a
zaměstnatelnost lidí v ČR zejména prostřednictvím zvýšení adaptability zaměstnanců
a zaměstnavatelů, zlepšení přístupu k zaměstnání a prevence nezaměstnanosti,
jakož i posílením integrace osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně
vyloučených.
Operační programy OP „Životní prostředí“ a OP „Doprava“ usilují o zlepšení kvality
životního prostředí, a tím i zdraví obyvatelstva, a o zlepšení dostupnosti dopravou.
Ve svém souhrnu se tak podílejí na zvyšování atraktivnosti a konkurenceschopnosti
České republiky a jejích regionů a vytvářejí základní podmínky pro udržitelný rozvoj.
Integrovaný operační program představuje komplementární program k tématickým a
regionálním operačním programům. Mezi jeho hlavní cíle patří zvyšování kvality a
modernizace veřejné správy, rozvoj veřejných informačních služeb, podpora
cestovního ruchu nadregionálního významu, obnova a využití kulturního potenciálu
pro zvýšení atraktivity ČR, revitalizace panelových sídlišť a rozvoj a zvýšení
efektivnosti systémů pro zajištění zdraví obyvatel.
Vedle rozdílné dotační kulisy se tématické operační programy realizované v rámci
cíle 1 „Konvergence“ liší od programu Cíle 3 Česká republika-Svobodný stát
Bavorsko 2007-2013 především ve specifických požadavcích na přeshraniční
projekty. Tématické operační programy se soustřeďují na zlepšení podmínek pro růst
a zaměstnanost České republiky. Tohoto má být dosaženo prostřednictvím zvýšení
kvality investic do hmotného a lidského kapitálu, rozvoje inovací a znalostní
společnosti, zlepšení schopnosti přizpůsobovat se hospodářským a sociálním
změnám, ochrany a zlepšování životního prostředí, jakož i výkonosti správy. Projekty,
které jsou podporovány z programu Cíl 3 Česká republika-Svobodný stát Bavorsko
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2007-2013 se naproti tomu zaměřují na podporu regionální rozvoje českobavorského příhraničí. Kromě toho je projekt z programu Cíl 3 Česká republikaSvobodný stát Bavorsko pouze tehdy způsobilý, pokud jsou splněny minimálně dva
z následujících požadavků na spolupráci: společná příprava, společná realizace,
společný personál, společné financování. Oproti tomu u projektů podporovaných
v rámci tématických operačních programů není požadován žádný přeshraniční efekt.
Cíl 1- Regionální operační programy
Regionální operační programy (ROP) se zaměřují na urychlení rozvoje regionů
České republiky, na zvýšení jejich konkurenceschopnosti a atraktivity pro investice a
na zvýšení kvality života obyvatel, a to při respektování vyváženého a udržitelného
rozvoje regionů vycházející z využití jejich potenciálu.
Dotační oblast v rámci Regionálního operačního programu Severozápad tvoří kraje
Karlovarský a Ústecký.
ROP Severozápad se zaměřuje na regeneraci a rozvoj měst, dále na integrovanou
podporou místního rozvoje, na zlepšení dostupnosti a dopravní obslužnosti a na
podporou udržitelného rozvoje cestovního ruchu.
Vedle rozdílné dotační kulisy se Regionální operační program Severozápad
realizovaný v rámci cíle 1 „Konvergence“ liší od programu Cíle 3 Česká republikaSvobodný stát Bavorsko 2007-2013 především ve specifických požadavcích na
přeshraniční projekty. Regionální operační program Severozápad se soustřeďuje na
strategický cíl zvýšení kvality fyzického prostředí a přeměna ekonomických a
sociálních struktur regionu jako předpoklad pro zvýšení atraktivity regionu pro
investice, podnikání a život obyvatel v kraji Karlovaském a Ústeckém. Projekty, které
jsou podporovány z programu Cíl 3 Česká republika-Svobodný stát Bavorsko 20072013 se naproti tomu zaměřují na podporu regionálního rozvoje česko-bavorského
příhraničí. Kromě toho je projekt z programu Cíl 3 Česká republika-Svobodný stát
Bavorsko pouze tehdy způsobilý, pokud jsou splněny minimálně dva z následujících
požadavků na spolupráci: společná příprava, společná realizace, společný personál,
společné financování. Oproti tomu u projektů v rámci Regionální operačního
programu Severozápad není požadován žádný přeshraniční efekt.

73

Dotační oblast v rámci Regionálního operačního programu Jihozápad tvoří kraje
Plzeňský a Jihočeský.
ROP Jihozápad se zaměřuje na zvýšení a zlepšení dostupnosti center osídlení, na
stabilizaci a rozvoj měst a obcí a na rozvoj cestovního ruchu.
Vymezení mezi Regionálním operačním programem Jihozápad realizovaným v rámci
cíle 1 „Konvergence“ od programu Cíle 3 Česká republika-Svobodný stát Bavorkso
2007-2013 spočívá především ve specifických požadavcích na přeshraniční projekty.
Regionální operační program Jihozápad se soustřeďuje na strategický cíl zvýšení
konkurenceschopnosti a atraktivity regionu v zájmu dlouhodobého udržitelného
zvyšování kvality života obyvatel v Plzeňském a Jihočeském kraji. Projekty, které
jsou podporovány z programu Cíl 3 Česká republika-Svobodný stát Bavorsko 20072013 se naproti tomu zaměřují na podporu regionálního rozvoje česko-bavorského
příhraničí. Kromě toho je projekt z programu Cíl 3 Česká republika-Svobodný stát
Bavorsko pouze tehdy způsobilý, pokud jsou splněny minimálně dva z následujících
požadavků na spolupráci: společná příprava, společná realizace, společný personál,
společné financování. Oproti tomu u projektů v rámci Regionálního operačního
programu Jihozápad není požadován žádný přeshraniční efekt.
Program rozvoje venkova (EAFRD)
Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 – 2013 (PRV), který je
financovaný z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, vychází z
Národního strategického plánu rozvoje venkova (NSPRV).
Dotační oblast v rámci Programu rozvoje venkova je závislá na příslušném zvoleném
opatření a může zahrnovat dle oblastí aktivit i celou Českou republiku.
Program rozvoje venkova je realizován ve třech obsahových prioritách: zlepšení
konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, zlepšování životního prostředí a
krajiny a zvýšení kvality života jakož i diverzifikace hospodářství venkova. Čtvrtou
prioritu tvoří Leader. Leader se zaměřuje na mobilizaci endogenních rozvojových
potenciálů venkovských oblastí v rámci rozvojové strategie, která je zaměřena na
místní potřeby a potenciály.
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Vedle rozdílné dotační kulisy se Program rozvoje venkova liší od programu Cíle 3
Česká republika-Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 především ve specifických
požadavcích na přeshraniční projekty. Program rozvoje venkova přispívá k dosažení
cílů stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova, tj. k rozvoji
venkovského prostoru České republiky na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení
stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského
hospodaření v České republice. Projekty, které jsou podporovány z programu Cíl 3
Česká republika-Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 se naproti tomu zaměřují na
podporu regionální rozvoje česko-bavorského příhraničí. Kromě toho je projekt
z programu Cíl 3 Česká republika-Svobodný stát Bavorsko pouze tehdy způsobilý,
pokud jsou splněny minimálně dva z následujících požadavků na spolupráci:
společná příprava, společná realizace, společný personál, společné financování.
Oproti tomu u projektů v rámci Programu rozvoje venkova není požadován žádný
přeshraniční efekt.
.Aby se zabránilo riziku dvojího financování, je každý projekt v rámci kontroly žádosti
programu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 příslušně
prověřován. Z hlediska technického postupu se čelí dvojímu financování také tím, že
Ministerstvo zěmědělství ČR je zapojeno v Monitorovacím výboru programu Cíl 3
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013.
Program na podporu prostřednictvím Evropského rybářského fondu (EFF)
Rybářský fond (EFF) se zaměřuje na zachování, obhospodařování a využívání
existujících vodních zdrojů a akvakultur, jakož i na zpracování a marketing produktů
rybářství a akvakultury. K tomu je v České republice vytvořen operační program. V
popředí při tom stojí udržitelný rozvoj rybolovu ve vnitrozemském vodstvu.
Vymezení mezi oběma programy spočívá především ve specifických požadavcích na
přeshraniční projekty. Program na podporu prostřednictvím EFF se zaměřuje na
zachování, obhospodařování a využívání existujících vodních zdrojů a akvakultur,
jakož i na zpracování a marketing produktů rybářství a akvakultury. Projekty, které
jsou podporovány z programu Cíl 3 Česká republika-Svobodný stát Bavorsko 20072013 se naproti tomu zaměřují na podporu regionálního rozvoje česko-bavorského
příhraničí. Kromě toho je projekt z programu Cíl 3 Česká republika-Svobodný stát
Bavorsko pouze tehdy způsobilý, pokud jsou splněny minimálně dva z následujících
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požadavků na spolupráci: společná příprava, společná realizace, společný personál,
společné financování. Oproti tomu u projektů v rámci programu podpory
prostřednictvím Evropského rybářského fondu není požadován žádný přeshraniční
efekt.
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9. Indikativní finanční plán
Dle článku 53 odst.1 písmeno a Nařízení (ES) č.1083/2006 se vypočítá příspěvek z
fondu ERDF na úrovni programu ve vztahu k celkovým způsobilým výdajům,
zahrnujícím veřejné a soukromé výdaje. Nejvyšší sazba příspěvku ERDF na úrovni
programu činí dle článku 53 odst.3 Nařízení (ES) č.1083/2006 85 % celkových
způsobilých výdajů.
Předpokládaný podíl prostředků na úrovni prioritních os je zobrazen v tab. 6. Podíly
prostředků na úrovni prioritních os představují průměrné podíly. Na úrovni projektu se
může podíl příspěvku výrazně lišit. U podílu prostředků na úrovni prioritních os se
jedná o první indikativní odhad na úrovni prioritních os, což znamená, že na základě
potřeb může v průběhu programu dojít k nenaplnění příp. překročení těchto podílů.
Při změně podílů příspěvků na úrovni prioritních os se mohou výrazně změnit
indikativní celkové výdaje.
Je zajištěno dodržování jak maximální výše příspěvku, tak i maximálního podílu
příspěvku ERDF na úrovni programu.

Rok (CCI-Kód: 2007CB163PO009)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Celkem 2007-2013
Tab. 5:

ERDF
15.133.604
15.501.398
15.944.273
16.466.416
17.003.066
17.484.107
17.977.585
115.510.449

Finanční plán dle let (v EUR)
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CCI-Kód: 2007CB163PO009

ERDF

Národní
prostředky

Indikativní rozdělení
národních prostředků
veřejné
prostředky

Prioritní osa 1: Hospodářský rozvoj, lidské
zdroje a sítě (ERDF; podíl dle čl. 53 ods.
1 písm. a Nař. (ES) č. 1083/2006)
Prioritní osa 2: Rozvoj území a životního
prostředí (ERDF; podíl dle čl. 53 odst. 1
písm. a Nař. (ES) č. 1083/2006)
Celkem

Tab. 6:

Prostředky celkem

Dotační sazba

soukromé
prostředky

(a)
72.222.559

(b) = (c) + (d)
12.745.158

(c)
10.963.348

(d)
(e) = (a) + (c) + (d)
1.781.810
84.967.717

(f) = (a) / (e)
85%

43.287.890

7.639.040

6.958.075

680.965

50.926.930

85%

115.510.449

20.384.198

17.921.423

2.462.775

135.894.647

85%

Finanční plán na úrovni prioritních os (v EUR)

V tab. 7 jsou uvedeny kódy EU dle „prioritní osy“, „formy financování“ a „typu
území“(vždy s přiřazením podílů prostředků ERDF).
Ke každému projektu je třeba přiřadit jeden kód EU dle „prioritní osy“. Přičemž je
třeba zvolit takový kód EU, který je k dispozici pro příslušnou prioritní osu a který
daný projekt obsahově nejlépe popisuje.
Při stanovení kódů EU bylo provedeno shrnutí do omezeného počtu kódů EU. V
rámci realizace programu může na základě potřeby dojít k přijetí dalších kódů EU.
Stanovení kódů EU je stejně jako vytvoření systému indikátorů spojeno s obtížemi30
a je proto v tomto smyslu předběžné a čistě informativní.
Rozdělení účasti ERDF je stejně - jako kvantifikace cílů - spojeno s velkou
nejistotou31 a je proto v tomto smyslu předběžné a čistě informativní.

30

Viz. text pod bodem 6.

31

Viz. text pod bodem 6.4.
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Prioritní osa
Forma financování
Typ území
Kód
Podíl
Kód
Podíl
Kód
Podíl
03
1 927 534 01
115 510 449 06
115 510 449
09
3 824 345
11
850 376
16
1 179 679
23
11 831 187
24
14 728 361
28
535 729
29
2 784 903
43
935 640
51
8 893 590
54
8 088 927
57
12 580 663
60
10 961 668
61
9 551 880
62
790 000
66
1 315 564
69
1 006 489
71
1 102 782
73
330 000
74
1 781 120
79
1 053 620
80
12 554 136
85
5 834 382
86
1 067 874
115 510 449
115 510 449
115 510 449

Tab. 7:

Kódy
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03

09
11
16
23
24
28
29
43
51
54
57
60
61
62
66
69

71
73

74

79
80
85
86

Přenos technologií a zdokonalení sítí spolupráce mezi malými podniky
navzájem, mezi malými podniky a dalšími podniky a univerzitami, institucemi
postsekundárního vzdělávání všech druhů, regionálními orgány, výzkumnými
středisky a vědeckými a technologickými středisky (vědecké a technologické
parky, technická střediska atd.)
Ostatní opatření stimulující výzkum, inovace a podnikavost v malých a středních
podnicích
Informační a komunikační technologie (přístup, zabezpečení, interoperabilita,
předcházení rizikům, výzkum, inovace, e-obsah atd.)
Železnice
Regionální/místní komunikace
Cyklistické stezky
Inteligentní dopravní systémy
Letiště
Energetická účinnost, kogenerace, hospodaření s energií
Podpora biodiverzity a ochrany přírody (včetně projektu Natura 2000)
Jiná opatření na ochranu životního prostředí a předcházení rizikům
Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu
Jiná podpora zlepšení kulturních služeb
Integrované projekty pro obnovu měst a venkova
Vytváření systémů a strategií celoživotního vzdělávání v podnicích; odborná
příprava a služby pro zaměstnance pro zvýšení jejich přizpůsobivosti změnám;
podpora podnikání a inovací
Provádění aktivních a preventivních opatření na trhu práce
Opatření na zlepšení přístupu k zaměstnání a ke zvýšení udržitelné
zaměstnanosti žen a udržitelného postupu žen v zaměstnání za účelem snížení
segregace podle pohlaví na trhu práce a sladění pracovního a soukromého
života, například usnadnění přístupu k péči o děti a péči o závislé osoby
Cesty k integraci a znovuzapojení znevýhodněných osob na trh práce; boj proti
diskriminaci v přístupu na trh práce a v profesním postupu a podpora kladného
přístupu k rozmanitosti v zaměstnání
Opatření na zvýšení celoživotní účasti na vzdělávání a odborné přípravě, mimo
jiné prostřednictvím opatření zaměřených na snížení počtu osob s
nedokončeným vzděláním, ukončení rozdělování předmětů na základě rozdílů
mezi muži a ženami a zvyšování dostupnosti a kvality základního, odborného a
terciárního vzdělávání a odborné přípravy
Rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, především
prostřednictvím postgraduálního studia a odborné přípravy výzkumných
pracovníků a spolupráce v rámci sítí mezi univerzitami, výzkumnými středisky a
podniky
Jiná sociální infrastruktura
Podpora partnerství, paktů a iniciativ prostřednictvím vytváření sítí důležitých
zúčastněných stran
Příprava, provádění, monitorování a kontrola
Hodnocení a studie; informace a komunikace

Obr. 8:

Kódy dle „prioritní osy“
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01

Nevratná pomoc

Obr. 9:
08

Kódy dle „formy financování“

Oblast přeshraniční spolupráce

Obr. 10: Kódy dle „typu území“
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10. Implementační struktury

10.1. Monitorovací výbor
Dle článku 63 odst.1 Nařízení (ES) č.1083/2006 bude do tří měsíců od schválení
Programu zřízen Monitorovací výbor.
Dle článku 63 odst. 2 Nařízení (ES) č.1083/2006 vypracuje Monitorovací výbor po
dohodě s Řídícím orgánem jednací řád. V tomto smyslu mohou nastat v následujícím
textu odchylky, případně může dojít k dalším úpravám.
Monitorovací výbor se přesvědčí o účinnosti a kvalitě provádění Programu Cíl 3 a
plní za tímto účelem úkoly dle čl.65 Nařízení (ES) č.1083/2006. Kromě těchto úkolů,
provádí Monitorovací výbor výběr projektů dle čl.19 odst.3 Nařízení (ES) č.
1080/2006.
Dle článku 64 odst. 1 Nařízení (ES) č.1083/2006 rozhoduje Svobodný stát Bavorsko
a Česká republika o složení Monitorovacího výboru. Dle článku 11 Nařízení (ES)
č.1083/2006 je složení Monitorovacího výboru vytvořeno na základě partnerské
dohody. Dle potřeb Svobodného státu Bavorsko a České republiky se určí
reprezentativní partneři, přičemž je zohledněn přůřezový cíl Ochrana životního
prostředí a přírody. Evropská komise se dle čl.64 odst.2 Nařízení (ES) č.1083/2006
podílí na práci Monitorovacího výboru buď z vlastního podnětu nebo na žádost
Monitorovacího výboru jako poradce.

10.2. Orgány dle čl.14 Nařízení (ES) č.1080/2006
Řídící orgán
Řídícím orgánem je dle čl.14 Nařízení (ES) č.1080/2006 v souladu s čl.59 odst.1
písm. a Nařízení (ES) č.1083/2006:
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Bavorské státní ministerstvo hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologie
Referát II/7
Ministerský rada Werner Ehelechner
Poštovní přihrádka
D - 80525 München
Telefon: ++49 / 89 / 2162 - 2207
Fax: ++49 / 89 / 2162 - 3207
E - Mail: Werner.Ehelechner@stmwivt.bayern.de
Řídící orgán nese zodpovědnost za to, že program Cíl 3 je řádně spravován a
realizován v souladu s principy hospodárného vedení rozpočtu a plní úkoly dle čl.15
Nařízení (ES) č.1080/2006 v souladu s čl.60 Nařízení (ES) č.1083/2006.
Ministerstvo pro místní rozvoj (Česká republika) jako tzv. Národní orgán podporuje
Řídící orgán při kordinaci úkolů v České republice a plní v partnerské spolupráci
s Řídícím orgánem koordinační úkoly a úkoly vyžadující vyjádření souhlasu za
Českou republiku.
Činnosti Řídícího orgánu mohou být dle čl.59 odst.2 Nařízení (ES)č.1083/2006
vykonávány prostřednictvím zprostředkujících subjektů.
Technický sekretariát
Řídící orgán ve spolupráci s Národním orgánem zřídí Společný technický sekretariát.
Je plánováno, že se Technický sekretariát INTERREG III A Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko 2000-2006 přetransformuje do Technického sekretariátu
programu Cíl 3 pro přeshraniční spolupráci Česká republika – Svobodný stát
Bavorsko 2007-2013.
Sekretariát plní úkoly dle čl.14 odst.1 pododstavce 2 Nařízení (ES) č.1080/2006.
Typickými úkoly Technického sekretariátu jsou:
•

Příjem žádosti

•

Registrace žádosti

•

Organizace a koordinace kontroly projektových listů32

•

Kontrola projektů33

32

Viz. text k postupu výběru projektu a postupu navázání prostředků pod bodem 10.3..
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•

Příprava zasedání Monitorovacího výboru a zpracování výsledků z tohoto
zasedání

•

Příprava zasedání pracovních skupin a zpracování výsledků z těchto zasedání

•

Spolupráce při zpracování ročních a závěrečných prováděcích zpráv dle čl. 67
Nařízení (ES) č. 1083/2006

•

Spolupráce na informačních a publicitních opatřeních

•

Podpora míst zpracovávajících žádost, míst navazujících prostředky a kontrolorů
(místa prověřující výdaje) prostřednictvím tlumočení

Certifikační orgán
Certifikačním orgánem je dle čl.14 Nařízení (ES) č.1080/2006 a čl.59 odst.1 písm.b
Nařízení (ES) č.1083/2006:
Bavorské státní ministerstvo hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologie
Certifikační orgán EU (EU/B)
OR Stephan Reitmaier
Poštovní přihrádka
D - 80525 München
Telefon: ++49 / 89 / 2162 - 2373
Fax: ++49 / 89 / 2162 - 3373
E - Mail: Stephan.Reitmaier@stmwivt.bayern.de
Certifikační orgán EU (EU/B)je organizačně přiřazen referátu I/5 (Referát výpočetní
techniky) a je organizačně a funkčně nezávislý na Řídícím a Auditním orgánu.
Certifikační orgán EU (EU/B)přebírá platby od Komise a poskytuje je v zásadě
vedoucímu partnerovi. Certifikační orgán EU (EU/B)plní úkoly dle čl.61 Nařízení
(ES)č.1083/2006.
Evropská komise převádí prostředky Cíle 3 na následující konto:
Staatshauptkasse München
Číslo účtu:24592
BLZ (kód banky- pozn. překladatele):700 500 00
Bayerische Landeszentralbank Girozentrale

33

Viz. text k postupu výběru projektů a postupu navázání prostředků pod bodem 10.3.
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Ministerstvo pro místní rozvoj (Česká republika) podporuje Certifikační orgán EU
(EU/B) při kordinaci úkolů v České republice a a plní v partnerské spolupráci
s Certifikačním orgánem (EU/B) koordinační úkoly a úkoly vyžadující vyjádření
souhlasu za Českou republiku.
Činnosti Certifikačního orgánu mohou být dle čl.59 odstavec 2 Nařízení
(ES)č.1083/2006 vykonávány prostřednictvím zprostředkujících subjektů. 34
Auditní orgán
Auditním orgánem je dle čl.14 Nařízení (ES) č.1080/2006 a dle čl.59 odst.1 písmeno
c Nařízení (ES)č.1083/2006:
Bavorské státní ministerstvo hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologie
Auditní orgán EU (EU/P)
vládní ředitelka Cornelia Witte
poš.přihrádka
D-80525 Mnichov
Telefon: ++49 / 89 / 2162 - 2455
Telefax: ++49 / 89 / 2162 - 3455
E-Mail: Cornelia.Witte@stmwivt.bayern.de
Auditní orgán EU (EU/P)je organizačně přiřazen k oddělení Centrální úkoly a je
organizačně a funkčně nezávislý na Řídícím a Certifikačním orgánu. Auditní orgán
EU (EU/P) je pověřen kontrolou účinného fungování Řídícího a kontrolního systému
a plní úkoly dle čl.62 Nařízení (ES) č.1083/2006.
Je plánováno, že stanovisko dle čl. 71 odst. 2 Nařízení (ES) č. 1083/2006 bude
prováděno Auditním orgánem EU (EU/P).
Auditní orgán je podporován skupinou auditorů. Skupina auditorů se skládá z
bavorské a české části. Bavorská část skupiny auditorů plní úkoly za bavorskou
stranu dle článku 62 odst. 1 písmenko a) a b) Nařízení (ES) č.1083/2006 ve vlastní
zodpovědnosti. Česká část skupiny auditorů plní úkoly za českou stranu dle článku
62 odst. 1 písmenko a) a b) Nařízení (ES) č.1083/2006 ve vlastní zodpovědnosti. Jak

34

K zprostředkujícím subjektům Certifikačního orgańu (EU/B) patří kontroloři (viz. text k postupu
vyplacení prostředků pod bodem 10.3) a popřípadě další zprostředkující subjekty při vyžádání a
vyplacení prostředků EU (viz. poznámka pod čarou 40).
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bavorská tak i česká část skupiny auditorů se podílejí ve vlastní zodpovědnosti na
plnění úkolů dle článku 62 odst.1 písmenka c) až e) a dle 2. a 3. odstavce Nařízení
(ES) č.1083/2006. Kontroloři jsou nezávislí na kontrolním systému uvedeném v čl.16
odst.1 Nařízení (ES)č.1080/2006. Skupině auditorů předsedá Auditní orgán EU
(EU/P). 35 Další ustanovení ke kontrolnímu systému budou obsažena v dokumentu
Řídící a kontrolní systém.

10.3. Řídící a kontrolní systém
Dle čl.71 odst.1 Nařízení (ES) č.1083/2006 je nutno předat Evropské komisi před
podáním první žádosti o průběžnou platbu nebo nejpozději do dvanácti měsíců od
schválení operačního programu popis zavedení řídících a kontrolních systémů. V
tomto smyslu mohou nastat v následujícím textu odchylky, případně může dojít
k dalším úpravám.
Princip vedoucího partnera, který je stanoven v Nařízení (ES) č.1080/2006, má
značné účinky na Řídící a kontrolní systém. Při realizaci principu vedoucího partnera
je třeba zohlednit mnoho aspektů. Řídící a kontrolní systém musí mimo jiné
•

zajistit dodržení národních předpisů příslušného státu, jakož i předpisů EU a

•

vzít v úvahu existující jazykovou bariéru.

Se zavedením principu vedoucího partnera se výrazně zvyšují požadavky na
žadatele (vedoucí partner a partner projektu).
V následujícím výkladu k Řídícímu a kontrolnímu systému se předpokládá projekt,
který se skládá z projektové části vedoucího partnera a projektové části partnera
projektu. Pokud se na projektu podílí více partnerů, platí text analogicky.

35

Dle článku 14 odst. 2 Nařízení (ES) č. 1080/2006 je skupina auditorů vytvořena nejpozději do tří
měsíců po schválení programu. K tomu probíhá potřebný schvalovací proces mezi Českou
republikou a Svobodným státem Bavorsko. Je plánováno, že se skupina auditorů bude skládat z
Auditního orgánu EU (EU/P) a Ministertva financí (Česká republika).
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Postup výběru projektů a postup navázání prostředků
Vedoucí partner doručí žádost o podporu z prostředků Cíle 3 Technickému
sekretariátu a příslušnému místu zpracovávající žádost vedoucího partnera.
V Technickém sekretariátu jsou došlé žádosti zaregistrovány. Místem zpracovávající
žádost je zpravidla kraj (Česká republika), případně zemská vláda (Svobodný stát
Bavorsko). Kontrola žádosti je organizována a koordinována Technickým
sekretariátem:
•

Místo zpracovávající žádost vedoucího partnera přepošle kopii žádosti místu
zpracovávající žádost partnera projektu.Toto místo přezkoumá část projektu
partnera projektu dle národního a evropského práva a předá kontrolní zprávu
místu zpracovávající žádost vedoucího partnera.

•

Místo zpracovávající žádost vedoucího partnera přezkoumá část projektu
vedoucího partnera dle národního a evropského práva. Pokud je možné kontrolu
dle evropského práva provést jen za projekt jako celek, zkontroluje místo
zpracovávající žádost vedoucího partnera projekt jako celek dle evropského
práva včetně zahrnutí kontrolní zprávy místa zpracovávající žádost partnera
projektu.

•

Po ukončení kontroly vyhotoví místo zpracovávající žádost vedoucího partnera
kontrolní zprávu za celý projekt k předložení Technickému sekretariátu.

Technický sekretariát prověřuje každý projekt především z hlediska přijatelnosti a
slučitelnosti s programem Cíl 3. Jako podklad pro tuto kontrolu slouží kontrolní
zpráva za celý projekt. Jsou-li výsledky kontroly pozitivní, předloží Technický
sekretariát výsledky kontroly Monitorovacímu výboru ve formě tzv. projektového listu.
V Monitorovacím výboru probíhá výběr projektů.
Právní navázání prostředků Cíle 3 probíhá na základě rozhodnutí Monitorovacího
výboru. Pro právní navázání prostředků Cíl 3 uzavře Řídící orgán Rámcovou
smlouvu nebo rovnocenou dohodu pro celý projekt s vedoucím partnerem. Rámcová
smlouva stanoví rámcové podmínky pro poskytnutí prostředků Cíle 3 pro celý projekt.
Mimoto stanovuje příslušné
•

místo navázání prostředků vedoucího partnera národní a evropské požadavky k
projektové části vedoucího partnera
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•

místo navázání prostředků partnera projektu národní a evropské požadavky k
projektové části partnera projektu.

Tyto doplňující požadavky jsou neoddělitenou součástí Rámcové smlouvy a nesmějí
odporovat obsahu Rámcové smlouvy.
Místem navázání prostředků je zpravidla Ministerstvo pro místní rozvoj (Česká
republika) příp. zemská vláda (Svobodný stát Bavorsko).
Postup vyplacení prostředků
Obr. 11 znázorňuje ideální postup vyplacení prostředků, při kterém jsou zúčtovány
současně platby za projektovou část Hlavního příjemce36 a projektovou část partnera
projektu.37

36

Ve fázi vyplácení prostředků se místo pojmu „vedoucí partner“ používá v souladu s čl.20 Nařízení
(ES)č.1080/2006 pojem „Hlavní příjemce“.

37

Budou-li zúčtovány jen platby za projektovou část vedoucího partnera nebo platby za projektovou
část partnera projektu, tak se postup vyplacení prostředků náležitě zjednoduší.
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Evropská Komise
Žádost o platbu

Převod prostředků EU
Certifikační orgán

Zaslání žádosti o proplacení
prostředků EU za celý projekt, příp.
přes zprostředkující subjekty

Výplata prostředků EU, příp. přes
zprostředkující subjekty

Kontrolor Hlavního příjemce
•Kontrola plateb za projektovou část
Hlavního příjemce dle národního a
evropského práva
•Se zřetelem na osvědčení Kontrolora
partnera projektu: Kontrola plateb za
projekt jako celek dle evropského
práva

Kontrolor partnera projektu
•Kontrola plateb za projektovou část
partnera projektu dle národního a
evropského práva
Osvědčení

Žádost o platbu za celý projekt
•Doklady o platbách za část
projektu Hlavního příjemce
•Zaslání osvědčení Kontrolora
partnera projektu
Distribuce
prostředků EU za
projektovou část
partnera projektu

Doklady o platbách za projektovou
část partnera projektu

Partner projektu

Hlavní příjemce
Osvědčení

Obr. 11:

Postup vyplacení prostředků

Kontrolor38 je zpravidla Centrum pro regionální rozvoj České republiky, příp. zemská
vláda (Svobodný stát Bavorsko).
Partner projektu doloží příslušnému Kontrolorovi ze svého členského státu platby za
svou projektovou část.
Kontrolor z členského státu partnera projektu prověří platby za projektovou část
partnera projektu v souladu s národními a evropskými předpisy a předá Osvědčení,
potvrzující správnost a řádnost vynaložených výdajů, partneru projektu.
Partner projektu předá Osvědčení zpracované Kontrolorem z členského státu
partnera projektu Hlavnímu příjemci.

38

Kontrolor dle čl.16 Nařízení (ES)č.1080/2006.
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Hlavní příjemce projektu předloží příslušnému Kontrolorovi ze svého členského státu
žádost o platbu za celý projekt. Za tímto účelem doloží Hlavní příjemce platby za
projektovou část Hlavního příjemce a doručí Osvědčení vystavené Kontrolorem
z členského státu partnera projektu39.
Kontrolor Hlavního příjemce prověří platby za projektovou část Hlavního příjemce
v souladu s národními a evropskými předpisy. Pokud je možné provést kontrolu dle
evropského práva pouze za projekt jako celek, prověří Kontrolor Hlavního příjemce
projekt jako celek dle evropského práva se zohledněním Osvědčení vystaveným
Kontrolorem partnera projektu.
Na základě výsledků kontroly žádosti o platbu zažádá Kontrolor Hlavního příjemce o
prostředky Cíle 3 pro celý projekt u Certifikačního orgánu. Proplacení prostředků Cíle
3 následuje případně přes zprostředkující subjekty. 40
Dle čl.14 odst.1 Nařízení (ES)č.1080/2006 převede Certifikační orgán, případně přes
zprostředkující subjekty41, prostředky Cíle 3 v zásadě Hlavnímu příjemci.
Dle čl.20 odst.1 písmene e Nařízení (ES)č.1080/2006 poukáže Hlavní příjemce
prostředky Cíle 3 za projektovou část partnera projektu dále na partnera projektu.
Popsaný postup platí výhradně pro prostředky Cíle 3.
Žádosti o platbu na prostředky Cíle 3 jsou podávány Certifikačním orgánem
Evropské komisi a vycházejí ze skutečně vynaložených výdajů, doložených
nositelem projektu, které jsou prostřednictvím (částečných) žádostí o platbu
nahlášeny Kontrolorovi. Odůvodněnost (částečných) žádostí o platby nositele
projektu jsou přezkoumány a potvrzeny příslušným Kontrolorem. Pro výkaz výdajů,
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Abychom se vyhnuli časovému zpoždění, nemusí doklady o platbách za projektovou část Hlavního
příjemce a doručení Osvědčení vystavené Kontrolorem z členského státu partnera projektu
následovat současně.
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Rezortní princip Svobodného státu Bavorsko stanovuje, že prostředky EU budou zásadně
vyžadovány a vypláceny přes příslušný odborný rezort. U předloženého programu Cíl 3 je
prověřována možnost prostředky EU vyžadovat a vyplácet přímo a ne již přes příslušný odborný
rezort.
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Viz. poznámka pod čarou č.40
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který je předkládán Evropské komisi vystavuje Ministerstvo pro místní rozvoj (Česká
republika) výkaz výdajů za Českou republiku.
Výměna dat
Aby byly splněny požadavky týkající se elektronické výměny dat s Evropskou komisí,
které jsou uvedeny v Nařízení (ES) č.1083/2006, bude zřízen vhodný elektronický
monitorovací systém.
Je plánováno vytvořit dvojjazyčný (český/německý) monitorovací systém s
potřebným přístupovým právem pro příslušná (česká a bavorská) místa, přičemž
výchozím bodem má být osvědčená Databanka INTERREG III A Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko 2000-2006. Princip vedoucího partnera zakotvený v
Nařízení (ES) č. 1080/2006 má však značné dopady na Řídící a kontrolní systém a
tím také na budoucí monitorovací systém, což povede k potřebě značných úprav a
dalšího zdokonalování.
V Monitorovacím systému budou zaregistrovány potřebné údaje na úrovni programu,
prioritních os a projektů. Kromě finančních dat budou také zaregistrována potřebná
data pro monitorování a hodnocení.

10.4. Informační opatření a publicita
Dle článku 3 Nařízení (ES) č.1828/2006 je třeba během čtyř měsíců po schválení
programu zaslat Evropské Komisi Komunikační plán. Komunikační plán musí
splňovat požadavky dle článku 2 Nařízení (ES) č.1828/2006,
Cílem je transparentním způsobem informovat příjemce o programu Cíl 3 a dále i
veřejnost o roli Evropské unie při rozvoji česko-bavorského příhraničí.

10.5. Euroregiony
Během programovacího období 2000 – 2006 se euroregion Bavorský
les/Šumava/Dolní Inn a euregio Egrensis staly v rámci programu INTERREG III A
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2000-2006 kompetentními a průbojnými
partnery a plnily především následující dva úkoly:
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•

Oba euroregiony realizovaly díky prostředkům INTERREG IIIA velký počet malých
projektů v rámci Dispozičního fondu, působily jako nositelé projektů INTERREG III
A a dále se podílely u jiných nositelů projektů na projektech INTERREG III A jako
projektový partneři.

•

Oba euroregiony podněcovaly projekty INTERREG III A, zastávaly poradenskou
službu pro (potenciální) žadatele a nositele projektů INTERREG III A a
mimořádně přispívaly k vytváření přeshraničních sítí.

Oba euroregiony takto přispěly od počátku programové periody 2000-2006
nepředvídatelně velkou měrou k úspěšné realizaci programu INTERREG III A Česká
republika – Svobodný stát Bavorsko 2000-2006.
Na pozadí zavedení principu vedoucího partnera by mělo strukturální zapojení obou
euroregionů v rámci programové periody 2007 – 2013 pokračovat a být posíleno.
Příslušná podpora obou euroregionů z prostředků Cíle 3 probíhá v rámci:42
•

Vybudování a dalšího rozvoje institucionálních přeshraničních organizací (např.
euroregiony)

•

Dispozičního fondu na podporu malých projektů – také projektů people-to-people–
ve všech prioritních osách především k prohloubení přeshraničních kontaktů

Pokud je v následujícím textu použit výraz „Dispoziční fond“ pak je tím míněn –
pokud není výslovně stanoveno jinak – Dispoziční fond obou euroregionů v rámci
programu k přeshraniční spolupráci Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2007-2013.
Oba euroregiony by měly být vybaveny jedním fondem na podporu malých projektů –
také projekty people-to-people – a to především k prohloubení přeshraničních
kontaktů (Dispoziční fond).
Dispoziční fond je použitelný u všech prioritních os.
Základem Dispozičního fondu je rámcová žádost příslušného euroregionu, která je
naplánována Monitorovacím výborem.

42

Viz. text pod bodem 5.1.
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O projektech, které mají být podpořeny v rámci Dispozičního fondu, je rozhodováno v
partnersky zastoupeném výboru. Hlasovací právo je partnersky dohodnuto.
Monitorovacímu výboru jsou pravidelně předkládány písemné zprávy o realizaci
Dispozičního fondu.
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Příloha
Příloha 1:

Socioekonomická analýza

Příloha 2:

Ex-ante hodnocení

Příloha 3:

Shrnutí zprávy o životním prostředí

Příloha 4:

Shrnující prohlášení dle čl. 9 Směrnice 2001/42/ES
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