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1. Údaje požadované každý rok 

CCI-Code 2014TC16RFCB017 

Název Roční prováděcí zpráva  

Verze  2018.0 

Sledovaný rok 2018  

Datum schválení Monitorovacím výborem  14.05.2019 

 

2. Přehled provádění Programu spolupráce 

Na podporu přeshraniční spolupráce je k dispozici celkem 157.967.067,00 EUR 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Z toho je 148.489.043,00 EUR určeno 
na podporu projektů. Dalších 9.478.024,00 EUR je určeno na technickou podporu. 

Provádění Programu 

Rok 2018 byl pro provádění Programu rokem velmi pozitivním.  

Smlouva o poskytnutí dotace byla vystavena dalším 11 projektům (z toho dvěma, které byly 
Monitorovacím výborem schváleny v roce 2017) o celkovém objemu zhruba 12,25 mil. EUR 
z EFRR. Od zahájení Programu již bylo schváleno 126 projektů o celkovém objemu zhruba 
146,21 mil. EUR z EFRR. Tím bylo dosaženo navázání 98,47 % všech dostupných finanč-
ních prostředků. 

S cílem efektivního využití prostředků Programu schválil Monitorovací výbor na svém zase-
dání ve dnech 13. a 14. září 2016 možnost schvalování takzvaných náhradních projektů 
až do výše "dodatečného" finančního rámce (5,00 mil. EUR z EFRR v prioritních osách 1, 3 
a  4 a 10,00 mil. EUR z EFRR v prioritní ose 2). I po vyčerpání navýšeného finančního rámce 
pro náhradní projekty lze schvalovat další projekty, které budou zařazeny na takzvanou "če-
kací listinu". Na základě tohoto usnesení bylo Monitorovacím výborem do konce roku 2018 
schváleno 15 náhradních projektů a čtyři projekty na čekací listinu, celkem o objemu pro-
středků z EFRR ve výši 18,18 mil. EUR. S realizací těchto projektů se vyčkává na případné 
úspory v projektech, které se již nacházejí ve fázi realizace.  

V rámci kvalifikace projektů dbá Společný sekretariát na to, aby projekty významně přispívaly 
k dosažení cílů ukazatelů na úrovni Programu. Pokud schválené projekty úspěšně zrealizují 
své plánované cíle, budou ukazatele výstupu pro rok 2023 splněny. 

Následný přehled svědčí o intenzivní realizaci projektů během roku 2018. 

Celkem bylo dotačním subjektem zpracováno 197 žádostí o změnu projektů. V 58 případech 
bylo do rozhodování zapojeno Centrum pro regionální rozvoj České republiky. Pět význam- 
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ných změn v podobě žádostí o navýšení finančních prostředků bylo předloženo k rozhodnutí 
Monitorovacímu výboru.  

Saský národní kontrolor provedl kontrolu celkem 336 soupisek výdajů o celkovém objemu 
zhruba 27,41 mil. EUR vyúčtovaných výdajů. Kromě toho bylo zkontrolováno 93 malých pro-
jektů.  

Český národní kontrolor provedl ve sledovaném roce kontrolu 294 soupisek výdajů o celko-
vém objemu zhruba 17,51 mil. EUR vyúčtovaných výdajů. Kromě toho bylo zkontrolováno 
108 malých projektů. 

Na základě ukončených kontrol podle čl. 23 bylo platebním místem od začátku Programu 
vyplaceno příjemcům celkem zhruba 56,83 mil. EUR z EFRR. Z toho bylo u Řídícího orgánu 
do konce sledovaného období uplatněno 54,68 mil. EUR z EFRR. To odpovídá 36,82 % pro-
středků EFRR, které jsou v rámci Programu k dispozici. 

Ke konci roku 2018 byly ve všech prioritních osách dosaženy hodnoty milníků, které byly 
plánovány pro rok 2018 a zároveň bylo dodrženo pravidlo n+3.  

Další závěry k provádění Programu jsou uvedeny v kapitole 3.1. 

Publicita a konzultace  

Aktivity Společného sekretariátu v oblasti publicity se v roce 2018 soustředily na akvizici žá-
dostí o poskytnutí dotace pro investiční prioritu 11b) a náhradních projektů pro investiční pri-
oritu 10b). Za tímto účelem realizoval Společný sekretariát akvizici podle vlastní akviziční 
koncepce. Příslušné výzvy k předkládání žádostí byly publikovány v newsletterech a na in-
ternetových stránkách Programu, českých krajských úřadů či euroregionů. Společný sekreta-
riát zároveň přímo oslovoval potenciální žadatele.  

V rámci monitoringu projektů proběhla řada konzultací včetně schůzek u příjemců, s cílem 
podpořit je při realizaci projektu. Zároveň proběhlo několik informačních akcí, během kterých 
byli příjemci písemně informováni například o postupu při ukončení projektů či o přesunech 
neproplacených prostředků do dalších let.   

Dne 5. září 2018 se pod heslem "Zapojit se a být při tom - to je Evropa v Česku a Sasku" 
uskutečnila na společném náměstí měst Vejprty (Česka republika) a Bärenstein (Německo) 
Výroční akce Programu, která vyvrcholila volbou a vyhlášením vítězů videosoutěže organi-
zované Společným sekretariátem. 

Monitorovací výbory 

V roce 2018 se uskutečnila celkem čtyři zasedání Monitorovacího výboru.  

Monitorovací výbor schválil na svých zasedání deset projektů, osm náhradních projektů, 
tři projekty na čekací listinu a pět žádostí o navýšení prostředků. Celkem 12 projektů bylo 
odmítnuto, rozhodnuto bylo o jedné stížnosti.  

Na svém zasedání v březnu 2018 Monitorovací výbor odmítl změnu svého jednacího řádu 
pro postup v případě zdržení se hlasování. V září 2018 byla Monitorovacím výborem  
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schválena změna Komunikační strategie a postup při schvalování žádostí o navyšování fi-
nančních prostředků.  

Členové Monitorovacího výboru byli informováni o provádění Komunikační strategie v roce 
2018, o stavu průběžné evaluace Programu a o postupu pro náhradní projekty. Monitorovací 
výbor kromě toho obdržel přehled stavu realizace Fondu malých projektů ve čtyřech sasko-
českých euroregionech. 

Žádosti o platbu 

Během sledovaného období bylo Evropské komisi předloženo celkem pět žádostí o platbu 
o celkovém objemu 40.572.394,70 EUR. Z toho bylo Evropskou komisí proplaceno 
30.656.281,51 EUR. 

Audit a ověřování  

V roce 2018 byly Řídícím orgánem provedeny dva audity operací saských kontrolorů. Nebyla 
shledána žádná zjištění finanční povahy. 

Rok 2018 se kromě toho vyznačoval intenzivními jednáními Řídícího a Auditního orgánu. 
Tato jednání se týkala řady bodů z auditu operací za účetní rok 2016/2017 tak, aby bylo 
možno dospět k jednotnému porozumění ustanovení o způsobilosti výdajů a právní jistotu 
pro další realizaci Programu.“. 

Národní orgán provedl na české straně v roce 2018 čtyři veřejnosprávní kontroly (u čtyřech 
Euroregionů). Při kontrole nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti, které by měly za následek 
dodatečnou finanční korekturu. Auditní orgán provedl 24 auditů operací u konečných příjem-
cům dotace a Audit systému na Národního orgánu. 

Evaluace 

Během sledovaného období bylo ukončeno hodnocení komunikační strategie a hodnocení 
postupů a struktur Programu spolupráce. Zároveň byly zahájeny práce na dopadové evalua-
ci. Detaily jsou uvedeny v kapitole 4. 
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3. Realizace prioritních os  

3.1 Přehled realizace  

ID Prioritní osa 
Důležité informace k provádění s odkazem na podstatné 

změny a závažné problémy a přijatá protiopatření  

1 Podpora přizpůsobení se změně 
klimatu, předcházení rizikům a říze-
ní rizik 

Disponibilní prostředky EFRR: 15.796.707,00 EUR  

Do konce roku 2018 byly u 12 projektů uzavřeny Smlouvy 
o poskytnutí dotace o objemu prostředků z EFRR ve výši 
15.885.493,32 EUR. To odpovídá navázání prostředků ve výši 
100,56%. Detailní informace jsou obsaženy v kapitole 6.1. 

Od září roku 2016 platí pro celou prioritní osu z důvodů aktu-
álního stavu realizace zastavení příjmu žádostí o poskytnutí 
dotace.  

Finanční rámec prioritní osy 1 lze překročit o 5,00 mil.  EUR 
schválením náhradních projektů. V prioritní ose 1 byly celkem 
schváleny čtyři náhradní projekty o objemu prostředků EFRR 
ve výši 3,65 mil. EUR a jeden projekt na čekací listinu s obje-
mem prostředků EFRR ve výši 2,29 mil. EUR.  

V této oblasti nemá Společný sekretariát ve zpracování žádné 
další žádosti o poskytnutí dotace.  

Kromě schválených projektů byly další čtyři žádosti o objemu 
prostředků EFRR ve výši zhruba 6,51 mil. EUR zamítnuty 
v rámci kvalifikace projektů nebo Monitorovacím výborem.  

Z celkem 12 projektů s uzavřenou Smlouvou byly příjemcům 
11 projektů vyplaceny dotační prostředky ve výši 
11.243.423,38 EUR. Do konce sledovaného období bylo z této 
částky uplatněno u Řídícího orgánu 11.074.047,43 EUR 
z EFRR. 
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ID Prioritní osa 
Důležité informace k provádění s odkazem na podstatné 

změny a závažné problémy a přijatá protiopatření  

2 Zachování a ochrana životního 
prostředí a podporování účinného 
využívání zdrojů 

Disponibilní prostředky EFRR: 68.715.674,00 EUR  

Do konce roku 2018 byly u 43 projektů uzavřeny Smlouvy 
o poskytnutí dotace o objemu prostředků z EFRR ve výši 
67.420.701,90 EUR. Navázání prostředků činí celkově 
98,12%. 

Od prosince roku 2017 platí pro celou prioritní osu z důvodů 
aktuálního stavu realizace zastavení příjmu žádostí o poskyt-
nutí dotace.  

Finanční rámec prioritní osy 2 lze překročit o 10,00 mil.  EUR 
schválením náhradních projektů. Do konce roku 2018 bylo 
Monitorovacím výborem schváleno deset náhradních projektů 
o objemu prostředků z EFRR ve výši 9,25 mil. EUR a tři pro-
jekty na čekací listinu s objemem prostředků EFRR ve výši 
2,60 mil. EUR. V této oblasti nemá Společný sekretariát 
ve zpracování žádné další žádosti o poskytnutí dotace.  

Celkem bylo 33 žádostí s objemem prostředků z EFRR ve výši 
42,86 mil. EUR zamítnuto v rámci kvalifikace projektů nebo 
Monitorovacím výborem.  

Z celkem 43 projektů s uzavřenou Smlouvou byly do konce 
roku 2018 vyplaceny příjemcům 39 z nich dotační prostředky 
ve výši 23.362.838,78 EUR. Do konce sledovaného období 
bylo z této částky uplatněno u Řídícího orgánu 22.825.208,42 
EUR z EFRR. 

 

3 Investice do vzdělávání, odborné 
přípravy a odborného výcviku k 
získání dovedností a do celoživotní-
ho učení 

Disponibilní prostředky EFRR: 27.644.237,00 EUR 

Do konce roku 2018 byly u 38 projektů uzavřeny Smlouvy 
o poskytnutí dotace o objemu prostředků z EFRR ve výši 
27.486.062,48 EUR. Stav navázání prostředků činí 99,43%.  

Finanční rámec prioritní osy 3 lze překročit o 5,00 mil.  EUR 
schválením náhradních projektů. Monitorovacím výborem byl 
dosud schválen jeden náhradní projekt s objemem prostředků 
EFRR ve výši 386.771,42 EUR.  

Společný sekretariát má ve zpracování jednu žádost o objemu 
0,48 mil. EUR z EFRR, pro tuto prioritní osu nadále probíhá 
akvizice nových žádostí.  

V prioritní ose 3 bylo zamítnuto v rámci kvalifikace projektů 
nebo Monitorovacím výborem 33 žádostí s objemem prostřed-
ků z EFRR ve výši zhruba 24,75 mil. EUR. 

Z celkem 38 projektů s uzavřenou Smlouvou byly do konce 
roku 2018 vyplaceny příjemcům 34 projektů dotační prostřed-
ky ve výši 11.298.028,45 EUR. Do konce sledovaného období 
bylo z této částky uplatněno u Řídícího orgánu 
10.513.446,54 EUR z EFRR. 
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ID Prioritní osa 
Důležité informace k provádění s odkazem na podstatné 

změny a závažné problémy a přijatá protiopatření  

4 Posilování institucionální kapacity 
orgánů veřejné správy a zúčastně-
ných subjektů a účinné veřejné 
správy 

Disponibilní prostředky EFRR: 36.332.425,00 EUR  

Do konce roku 2018 byly uzavřeny Smlouvy o poskytnutí 
dotace u 33 projektů o objemu prostředků z EFRR ve výši 
35.417.495,66 EUR. Další projekt o objemu 243.498,12 EUR 
byl Monitorovacím výborem v prosinci 2018 schválen, 
do konce sledovaného období však zatím nebyla vystavena 
Smlouva o poskytnutí dotace. Navázání prostředků činí celko-
vě 97,48%.  

Společný sekretariát eviduje jednu otevřenou žádost o objemu 
0,58 mil. EUR. Pro dosažení úplného navázání prostředků 
a zajištění náhradních projektů pro dodatečný finanční rámec 
ve výši 5,00 mil. EUR je nutno získat ještě další žádosti 
o poskytnutí dotace. Společný sekretariát provádí pro tuto 
prioritní osu akvizici nových žádostí.  

V prioritní ose 4 bylo 28 žádostí s objemem prostředků z EF-
RR ve výši 22,12 mil. EUR zamítnuto v rámci kvalifikace pro-
jektů nebo Monitorovacím výborem.   

Z celkem 33 projektů s uzavřenou Smlouvou byly do konce 
roku 2018 vyplaceny příjemcům 29 z nich dotační prostředky 
ve výši 10.923.034,33 EUR. Do konce sledovaného období 
bylo z této částky uplatněno u Řídícího orgánu 10.269.616,60 
EUR z EFRR. 

V roce 2018 byla u prvního projektu v rámci Programu spolu-
práce provedena závěrečná kontrola. Jednalo se o projekt 
z opatření "udržitelná partnerská spolupráce". V rámci kontroly 
byla potvrzena úspěšná realizace projektu. Další informace 
jsou uvedeny v kapitole 6.1. 
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ID Prioritní osa 
Důležité informace k provádění s odkazem na podstatné 

změny a závažné problémy a přijatá protiopatření  

5 Technická pomoc Disponibilní prostředky EFRR: 9.478.024,00 EUR 

O využití prostředků technické pomoci v plném objemu rozho-
dl Monitorovací výbor formou rámcového usnesení. Navázání 
prostředků tak činí 100%. 

Prostředky jsou využívány především pro financování potřeb-
ných implementačních struktur Programu spolupráce, tedy pro 
financování Společného sekretariátu a pro dotační struktury 
Saské rozvojové banky. Z prostředků technické pomoci byla 
během sledovaného období na Řídícím orgánu, Certifikačním 
orgánu a Auditním orgánu plně financována celkem tři pra-
covní místa, dalších pět pracovních míst bylo spolufinancová-
no. Implementační struktury Programu spolupráce v České 
republice (krajské úřady, Centrum pro regionální rozvoj 
a Národní orgán) byly rovněž spolufinancovány z prostředků 
technické pomoci.  

Prostředky Technické pomoci byly kromě toho použity pro 
práci s veřejností, výroční informační akci Programu spoluprá-
ce a pro specifické služby v oblasti IT za účelem úpravy po-
třebných datových systémů.  

Během sledovaného období byly vyplaceny dílčí částky 
za průběžnou evaluaci Programu, například pro dokumentaci 
doprovodného výzkumu, hodnocení komunikační strategie 
a hodnocení postupů a struktur. 
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3.2 Společné ukazatele a ukazatele specifické pro jednotlivé programy 

3.2.1 Prioritní osy bez Technické pomoci  

3.2.1.1 Prioritní osa 1 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik 

Prioritní osa 1 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik 

Investiční priorita 5b – Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů krizového řízení  

Specifický cíl 1 – Zintenzivnění přeshraniční akceschopnosti a výkonnosti  

 
Tabulka 1 – Ukazatele výsledků 

 Roční hodnota 

ID Ukazatel Měrná 
jednotka  
 

Základní 
hodnota 

Zá-
kladní 
rok 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 Hodnocení společ-
ných opatření k řízení 
rizik  
 

hodno-
cení 
pomocí 
škály, 
průměr  
 

3,3 2014 2,9 0 3,3   3,31      

 
  
                                                
1 Poznámka: Aktualizace kvalitativního ukazatele výsledku proběhla na základě sběru dat v roce 2018. Aktuálně vykazuje ukazatel stejnou hodnotu jako ve výchozím roce 2014, tedy 3,3. Do prů-
zkumu bylo zapojeno 11 odborníků ze Saska a z České republiky z oblasti ochrany před katastrofami, protipožární ochrany a záchranářství. Výsledky ukazují, že Program spolupráce přispěl ke 
zlepšení kompatibility vybavení a standardů zejména v oblasti protipožární ochrany. 
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Tabulka 2 – Společné ukazatele výstupů a ukazatele výstupů specifické pro jednotlivé programy 

 Kumulativní hodnota 

 ID Ukazatel Měrná 
jednot-

ka  
 

Cílová 
hodnota 
(2023)  

 

2014 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Kumulativní hodnota 
– výstupy dosažené 
operacemi  

OI1 

Počet útvarů povr-
chových vod, u nichž 
jsou uplatňována 
společná řešení  

počet 4 0 0 0 0 0      

Výstupy, kterých mají 
dosáhnout vybrané 
operace (odhad po-
skytnutý příjemci) 

OI1 počet  0 0 1 16 16      

Kumulativní hodnota 
– výstupy dosažené 
operacemi 

OI2 

Subjekty, které se 
účastní společného 
projektu  

počet 40 0 0 0 0 70      

Výstupy, kterých mají 
dosáhnout vybrané 
operace (odhad po-
skytnutý příjemci) 

OI2 počet 40 0 10 72 77 77      
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3.2.1.2 Prioritní osa 2 – Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů 

Prioritní osa 2 – Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů  

Investiční priorita 6b – Investice do vodního hospodářství s cílem plnit požadavky acquis Unie v oblasti životního prostředí a řešení potřeb investic, které podle 

zjištění členských států přesahují rámec těchto požadavků  

Specifický cíl 2.1 – Zlepšení přeshraniční ochrany vod za účelem zvýšení kvality vod  

 
Tabulka 1 – Ukazatele výsledků 

 Roční hodnota 

ID Ukazatel Měrná 
jednotka  
 

Základní 
hodnota 

Zá-
kladní 
rok 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

2.1 
Podíl útvarů povrcho-
vých vod se zlepše-
nou kvalitou vod  

procenta  8 2013 11 8 8   82      

 
  

                                                
2 Poznámka: Hodnoty tohoto ukazatele výsledku se vztahují na útvary povrchových vod, které jsou ošetřeny v rámci projektů Programu spolupráce. Z tohoto důvodu proběhla aktualizace hodnoty 
tohoto ukazatele na základě dat získaných od příjemců. Ke dni vyhodnocení, tedy k 31. 12. 2018, byl tento indikátor dosažen z 0 %, jelikož ještě nebyl ukončen žádný z relevantních projektů. 
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Tabulka 2 – Společné ukazatele výstupů a ukazatele výstupů specifické pro jednotlivé programy 

 Kumulativní hodnota 

 ID Ukazatel Měrná 
jednot-

ka  
 

Cílová 
hodnota 
(2023)  

 

2014 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Kumulativní hodnota 
– výstupy dosažené 
operacemi 

OI3 
Společné aktivity 
zaměřené na ochranu 
nebo zlepšení kvality 
vod  

počet 5 0 0 0 0 2      

Výstupy, kterých mají 
dosáhnout vybrané 
operace (odhad po-
skytnutý příjemci) 

OI3 počet 5 0 0 6 9 9      
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Prioritní osa 2 – Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů 

Investiční priorita 6c – Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví  

Specifický cíl 2.2 – Udržení turistické atraktivity prostřednictvím udržitelného zhodnocení společného přírodního a kulturního dědictví  

 
Tabulka 1 – Ukazatele výsledků 

 Roční hodnota 

ID Ukazatel Měrná 
jednotka  
 

Základní 
hodnota 

Zá-
kladní 
rok 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

2.2 
Přenocování v pro-
gramovém území  

počet 21.057.852 2013 21.057.852 

21
.0

57
.8

52
 

21
.0

57
.8

52
 

  

24
.2

20
.1

73
3       

 
  

                                                
3 Poznámka: Tento ukazatel výsledku je v obou zemích statisticky evidován. Z aktuální hodnoty tohoto ukazatele je patrná stoupající tendence počtu přenocování v programovém území. Obzvláště 
vysoký přírůstek (15 %) lze pozorovat na české straně programového území. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán v Ústeckém a Karlovarském kraji. V saské části programového území vzrostly počty 
přenocování o 5 %. Nejvyšší nárůst přitom zaznamenal okres Krušnohorský (Erzgebirgskreis). Vývoj počtu přenocování v programovém území ovlivňuje řada externích faktorů. Program spolupráce 
je pouze jedním z nich. 
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Tabulka 2 – Společné ukazatele výstupů a ukazatele výstupů specifické pro jednotlivé programy 

 Kumulativní hodnota 

 ID Ukazatel Měrná 
jednot-

ka  

Cílová 
hodnota 
(2023)  

2014 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Kumulativní hodnota 
– výstupy dosažené 
operacemi 

CO14 
Celková délka zre-
konstruovaných nebo 
zmodernizovaných 
silnic  

km silnic 6 0 0 0 0 0      

Výstupy, kterých mají 
dosáhnout vybrané 
operace (odhad po-
skytnutý příjemci) 

CO14 km silnic 6 0 0 0 3,68 8      

Kumulativní hodnota 
– výstupy dosažené 
operacemi 

OI4 
Podpořené statky 
přírodního a kulturní-
ho dědictví včetně 
turistické infrastruktu-
ry  

počet 45 0 0 0 0 25      

Výstupy, kterých mají 
dosáhnout vybrané 
operace (odhad po-
skytnutý příjemci) 

OI4 počet 45 0 4 71 71 80      
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 Kumulativní hodnota 

 ID Ukazatel Měrná 
jednot-

ka  

Cílová 
hodnota 
(2023)  

2014 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Kumulativní hodnota 
– výstupy dosažené 
operacemi 

OI5 

Společná koncepční 
opatření a marketin-
gová opatření  

počet 10 0 0 0 0 3      

Výstupy, kterých mají 
dosáhnout vybrané 
operace (odhad po-
skytnutý příjemci) 

OI5 počet 10 0 0 13 13 14      
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Prioritní osa 2 – Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů 

Investiční priorita 6d – Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologic-

kých infrastruktur  

Specifický cíl 2.3 – Prohloubení přeshraniční koordinace za účelem zachování a podpory biologické rozmanitosti  

 
Tabulka 1 – Ukazatele výsledků 

 Roční hodnota 

ID Ukazatel Měrná 
jednotka  
 

Základní 
hodnota 

Zá-
kladní 
rok 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

2.3 

Rozloha ploch, na 
nichž jsou uplatňová-
na společná řešení na 
zachování a podporu 
biologické rozmanitos-
ti  
 

ha 390 2013 1.300 390 390   7484      

 
  

                                                
4 Poznámka: Tento ukazatel vychází z plochy ošetřené v projektech realizovaných v rámci Programu spolupráce. Z tohoto důvodu jsou údaje pro aktualizaci tohoto ukazatele získávány rovněž od 
příjemců. Výše ukazatele za rok 2018 sestává z výchozí hodnoty a doposud dosažených výsledků: 390 ha + 358 ha = 748 ha. 
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Tabulka 2 – Společné ukazatele výstupů a ukazatele výstupů specifické pro jednotlivé programy 

 Kumulativní hodnota 

 ID Ukazatel Měrná 
jednot-

ka  

Cílová 
hodnota 
(2023)  

2014 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Kumulativní hodnota 
– výstupy dosažené 
operacemi 

CO23 
Plocha stanovišť, 
která jsou podporo-
vána s cílem zlepšit 
jejich stav z hlediska 
ochrany  

ha 340 0 0 0 0 228      

Výstupy, kterých mají 
dosáhnout vybrané 
operace (odhad po-
skytnutý příjemci) 

CO23 ha 340 0 0 100 507 509      

Kumulativní hodnota 
– výstupy dosažené 
operacemi 

OI8 

Počet nově vytvoře-
ných strategií a ná-
strojů  

počet 10 0 0 0 0 0      

Výstupy, kterých mají 
dosáhnout vybrané 
operace (odhad po-
skytnutý příjemci) 

OI8 počet 10 0 0 1 24 26      
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3.2.1.3 Prioritní osa 3 – Investive do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení 

Prioritní osa 3 – Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení  

Investiční priorita 10b – Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním 

společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení  

Specifický cíl 3.1. – Rozšíření přeshraničních nabídek vzdělávání  

 
Tabulka 1 – Ukazatele výsledků 

 Roční hodnota 

ID Ukazatel Měrná 
jednotka  
 

Základní 
hodnota 

Zá-
kladní 
rok 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

3.1 
Kvalita přeshraniční 
nabídky vzdělávání  
 

hodno-
cení 
pomocí 
škály, 
průměr  

3,8 2014 3,5 3,8 3,8   3,55      

 
  

                                                
5 Poznámka: V tomto případě se jedná o kvalitativní ukazatel výsledku. Aktualizace tohoto ukazatele proběhla na základě dat získaných v roce 2018 a přinesla s sebou malé zlepšení na hodnotu 
3,5. Zejména v oblasti předškolního a školního vzdělávání a v oblasti zlepšování jazykové vybavenosti a mezikulturních kompetencí se spolupráce zlepšila. 
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Prioritní osa 3 – Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení 

Investiční priorita 10b – Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním 

společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení 

Specifický cíl 3.2 – Zlepšení zaměstnatelnosti mladých lidí  

 
Tabulka 1 – Ukazatele výsledků 

 Roční hodnota 

ID Ukazatel Měrná 
jednotka  
 

Základní 
hodnota 

Zá-
kladní 
rok 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

3.2 

Podíl nezaměstnanýc 
h ve věku 15–24 let 
vztažený na progra-
mové území 

procenta 12 2013 11 12 12   7,56      

 
 
  

                                                
6 Poznámka: Tento ukazatel výsledku je v obou zemích statisticky evidován a byl vyhodnocen evaluátorem. V programovém území klesl počet nezaměstnaných ve věku 15-25 let z 24.800 
na 12.000 osob. Vliv Programu spolupráce na vývoj ukazatele „Podíl nezaměstnaných ve věku 15-24 let“ vztažený na programové území je pravděpodobně nízký. Výsledky ukazatele 3.1 jsou 
relevantní rovněž pro ukazatel 3.2. 
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Tabulka 2 – Společné ukazatele výstupů a ukazatele výstupů specifické pro jednotlivé programy 

 Kumulativní hodnota 

 ID Ukazatel Měrná 
jednot-

ka  

Cílová 
hodnota 
(2023)  

2014 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Kumulativní hodnota 
– výstupy dosažené 
operacemi 

CO46 

Účastníci společných 
programů vzdělávání 
a odborné přípravy 
na přeshraniční pod-
poru zaměstnanosti 
mládeže, vzděláva-
cích příležitostí, vy-
sokoškolského vzdě-
lání a odborné pří-
pravy  

počet 9.000 0 0 0 0 16.140      

Výstupy, kterých mají 
dosáhnout vybrané 
operace (odhad po-
skytnutý příjemci) 

CO46 počet 9.000 0 1.595 19.229 29.236 29.236      

Kumulativní hodnota 
– výstupy dosažené 
operacemi) 

OI10 

Opatření k harmoni-
zaci/adaptaci a vývoji 
společných nabídek 
vzdělávání 

počet 7 0 0 0 0 3      

Výstupy, kterých mají 
dosáhnout vybrané 
operace (odhad po-
skytnutý příjemci) 

OI10 počet 7 0 1 6 26 26      
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3.2.1.4 Prioritní osa 4 – Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě  

Prioritní osa 4 – Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě 

Investiční priorita 11b – Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a správní 

spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi  

Specifický cíl 4 – Posílení a rozvoj přeshraniční spolupráce na podporu dalšího společného rozvoje pohraničí  

 
Tabulka 1 – Ukazatele výsledků 

 Roční hodnota 

ID Ukazatel Měrná 
jednotka  
 

Základní 
hodnota 

Zá-
kladní 
rok 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

4 
Úroveň přeshraniční 
spolupráce  
 

hodno-
cení 
pomocí 
škály, 
průměr  

1,5 2013 1,4 1,5 1,5   1,477      

 
  

                                                
7 Poznámka: K aktualizaci tohoto ukazatele výsledku byl v roce 2018 proveden on-line průzkum u kooperačních partnerů. Výsledky ukazují, že se úroveň přeshraniční spolupráce mírně zlepšila. V 
rámci on-line průzkumu byly zjištěny pozitivní změny v rostoucí intenzitě výměny informací, vědomostí a zkušeností. 
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Tabulka 2 – Společné ukazatele výstupů a ukazatele výstupů specifické pro jednotlivé programy 

 Kumulativní hodnota 

 ID Ukazatel Měrná 
jednot-

ka  

Cílová 
hodnota 
(2023)  

2014 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Kumulativní hodnota 
– výstupy dosažené 
operacemi 

OI11 

Instituce zapojené do 
projektů  

počet 150 0 0 0 0 176      

Výstupy, kterých mají 
dosáhnout vybrané 
operace (odhad po-
skytnutý příjemci) 

OI11 počet 150 0 0 170 242 301      

Kumulativní hodnota 
– výstupy dosažené 
operacemi 

OI12 

Počet společných 
koncepcí a řešení  

počet 10 0 0 0 0 3      

Výstupy, kterých mají 
dosáhnout vybrané 
operace (odhad po-
skytnutý příjemci) 

OI12 počet 10 0 0 22 40 45      
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 Kumulativní hodnota 

 ID Ukazatel Měrná 
jednot-

ka  

Cílová 
hodnota 
(2023)  

2014 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Kumulativní hodnota 
– výstupy dosažené 
operacemi 

OI13 Instituce, které se 
zapojily do projektů v 
rámci fondu malých 
projektů  
 

počet 1.040 0 27 96 863 8248      

Výstupy, kterých mají 
dosáhnout vybrané 
operace (odhad po-
skytnutý příjemci) 

OI13 počet 1.040 0 1.040 1.040 1.040 1.040      

 
 
  

                                                
8 Na základě kontroly provedeném národním Kontrolorem došlo ke korekci dosažených výstupů. 
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3.2.2 Prioritní osa pro Technickou pomoc 

3.2.2.1 Prioritní osa 5 – Technická pomoc 

Tabulka 2 – Společné ukazatele výstupů a ukazatele výstupů specifické pro jednotlivé programy 

 Kumulativní hodnota 

 ID Ukazatel Měrná 
jednot-

ka  

Cílová 
hodnota 
(2023)  

2014 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Výstupy dosažené 
operacemi 

OI14 

Provedená školení  

počet 70 0 0 17 51 74      

Vybrané operace OI14 počet 70 0 0 70 70 74      

Plně provedené ope-
race 

OI15 
Provedené studie a 
evaluace  

počet 3 0 0 0 0 2      

Vybrané operace OI15 počet 3 0 0 4 4 4      

Výstupy dosažené 
operacemi 

OI16 
Informační akce k 
programu spolupráce  

počet 6 0 0 1 2 3      

Vybrané operace OI16 počet 6 0 0 6 6 6      
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 Kumulativní hodnota 

 ID Ukazatel Měrná 
jednot-

ka  

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Plně provedené ope-
race 

OI17 Zaměstnanci, jejichž 
plat je spolufinanco-
ván z technické po-
moci  

počet 22,2 0 0 27,18 31,63 34,02      

Vybrané operace OI17 počet 22,2 0 0 22,2 31,63 34,02      
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3.3 Stanovené milníky a konečné cíle ve výkonnostním rámci (od 2017) 

Tabulka 3 – Informace ke stanoveným milníkům a konečným cílům ve výkonnostním rámci  

P
ri

o
ri

tn
í o

sa
 

D
ru

h
 u

ka
za

te
le

 (
kl

í-
č

o
vý

 p
ro

vá
d
ě
cí

 k
ro

k,
 

u
ka

za
te

l v
ýs

tu
p
ů

 n
e-

b
o

 p
ří

p
ad

n
ě

 u
ka

za
te

l 
vý

sl
ed

ků
) 

ID
 

U
ka

za
te

l n
eb

o
 k

líč
o

vý
 

p
ro

vá
d
ě
cí

 k
ro

k 

Je
d

n
o

tk
a 

m
ě
ře

n
í 

M
iln

ík
 p

ro
 r

o
k 

20
18

 

K
o

n
eč

n
ý 

cí
l (

20
23

) 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17
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20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

1 
finanční 
ukazatel 

 
FI1 

certifikované výda-
je, které byly vyna-
loženy příjemci a 
zahrnuty do žádos-
tí o platby zasla-
ných EK  

Euro  2.267.749 18.584.362   0 2.660.082,75 10.041.228,88      

1 

ukazatel 
výstupu 

DS2 
subjekty, které se 
účastní společného 
projektu 

počet 12 0   72 77 77      

1 OI2 počet 0 40   0 0 70      
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2 
finanční 
ukazatel FI2 

certifikované výda-
je, které byly vyna-
loženy příjemci a 
zahrnuty do žádos-
tí o platby zasla-
ných EK 

Euro  9.864.709 80.841.970   0 2.594.760,63 19.940.835,36      

2 
ukazatel 
výstupu 

DS3 Společné aktivity 
zaměřené na 
ochranu nebo 
zlepšení kvality vod  

počet 2 0   6 9 9      

2 OI3 počet 0 5   0 0 2      

2 
ukazatel 
výstupu 

DS4 
Podpořené statky 
přírodního a kultur-
ního dědictví včet-
ně turistické in-
frastruktury  

počet 10 0   71 71 80      

2 OI4 počet 0 45   0 0 25      
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3 finanční 
ukazatel  

FI3 

certifikované výdaje, 
které byly vynaloženy 
příjemci a zahrnuty do 
žádostí o platby za-
slaných EK  

Euro  3.968.561 32.522.632   0 2.492.143,38 9.326.290,30      

3 

ukazatel 
výstupu 

DS46 

Účastníci společných 
programů vzdělávání 
a odborné přípravy na 
přeshraniční podporu 
zaměstnanosti mláde-
že, vzdělávacích 
příležitostí, vysoko-
školského vzdělání a 
odborné přípravy 

počet 900 0   19.229 29.236 29.236      

3 CO46 počet 0 
9.000 

 
  0 0 16.140      
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4 finanční 
ukazatel  

FI4 

certifikované výdaje, 
které byly vynaloženy 
příjemci a zahrnuty 
do žádostí o platby 
zaslaných EK  

Euro  5.215.824 42.744.030   0 2.380.184,61 9.250.062,84      

4 
ukazatel 
výstupu 

DS11 
subjekty zapojené do 
projektů 

počet 50 0   170 242 301      

4 OI11 počet 0 150   0 0 176      
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3.4 Finanční údaje 

Tabulka 4 – Finanční údaje na úrovni prioritní osy a programu  

Prio-
ritní 
osa 

Fond 
Základ pro 

výpočet 
Financování 

celkem (v EUR) 

Míra 
spolufi-

nancová-
ní (v %) 

Celkové způsobi-
lé náklady opera-
cí vybraných pro 
poskytnutí pod-

pory (v EUR) 

Podíl 
celkové-
ho přídě-

lu, na nějž 
se vzta-
hují vy-
brané 

operace 
(v %) 

Veřejné způsobilé 
náklady operací 
vybraných pro 

poskytnutí podpo-
ry v EUR) 

Celková výše způ-
sobilých výdajů, 
jež příjemci vyká-
zali řídicímu orgá-

nu (v EUR) 

Podíl cel-
kového 

přídělu, na 
nějž se 
vztahují 

způsobilé 
výdaje 

vykázané 
příjemci (v 

%) 

Počet 
vybra-
ných 

operací 

Celkové způsobi-
lé výdaje vzniklé 

a proplacené 
příjemcům do 

31.12.2018, které 
byly EU-Komisí 
certifikované.   

1 EFRR celkové 
výdaje 18.584.362,00 85,00 18.745.481,38 100,87 18.501.732,47 13.078.596,42 70,37 12 10.041.228,88 

2 EFRR celkové 
výdaje 80.841.970,00 85,00  80.104.296,10 99,09 78.012.016,11 27.091.084,77 33,51 43 19.940.835,36 

3 EFRR celkové 
výdaje 32.522.632,00 85,00  32.503.362,65 99,94  30.203.036,49 12.450.619,73 38,28 38 9.326.290,30 

4 EFRR celkové 
výdaje 42.744.030,00 85,00 41.815.877,70 97,83 40.019.097,01 12.291.863,23 28,76 33 9.250.062,84 

5 
(TP) EFRR celkové 

výdaje 14.581.576,00 65,00 14.581.576,00 100,00 14.581.576,00 5.659.627,56 38,81 135 ---- 

 EFRR  189.274.570,00 83,46 187.750.593,83 99,19 181.317.458,08 70.571.791,71 37,29 261 48.558.417,38 
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Tabulka 5 – Rozdělení kumulativních finančních údajů podle kategorie zásahů  

Prioritní 
osa 

Fond Dimenze kategorizace Finanční údaje  

Oblast zásahu Forma financo-
vání 

Dimenze území Mechanismus 
územního 

plnění 

Celkové způsobilé 
náklady operací 
vybraných pro 

poskytnutí podpory  

Veřejné způsobilé 
náklady operací 
vybraných pro 

poskytnutí podpory 

Celková výše způ-
sobilých výdajů, jež 

příjemci vykázali 
řídicímu orgánu 

Počet vybra-
ných operací 

EUR EUR EUR  

1 EFRE 087 01 01 07  7.281.369,49 7.040.885,98  3.159.502,67 4 

1 EFRE 087 01 02 07  5.457.967,97 5.457.967,97 4.553.243,03 4 

1 EFRE 087 01 03 07  6.006.143,92 6.002.878,52 5.365.850,72 4 

2 EFRE 021 01 01 07 5.938.006,82 5.938.006,82 1.372.814,39 2 

2 EFRE 021 01 02 07 0,00 0,00 0,00 0 

2 EFRE 021 01 03 07 3.689.451,04 3.639.017,95 148.315,59 1 

2 EFRE 034 01 01 07 598.834,97 551.134,12 195.670,38 1 

2 EFRE 085 01 01 07 5.723.295,29 5.464.247,94 1.123.031,85 8 

2 EFRE 085 01 02 07 11.549.796,47 11.543.201,14 4.014.994,04 4 

2 EFRE 085 01 03 07 1.465.117,73 1.338.210,31 86.750,99 2 

2 EFRE 092 01 01 07 968.665,00 935.509,80 530.267,97 2 

2 EFRE 092 01 02 07 6.559.347,70 6.036.318,93 2.250.912,49 3 

2 EFRE 092 01 03 07 9.828.468,00 9.697.781,18 4.040.748,77 4 
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Prioritní 
osa 

Fond Dimenze kategorizace Finanční údaje  

Oblast zásahu Forma financo-
vání 

Dimenze území Mechanismus 
územního 

plnění 

Celkové způsobilé 
náklady operací 
vybraných pro 

poskytnutí podpory  

Veřejné způsobilé 
náklady operací 
vybraných pro 

poskytnutí podpory 

Celková výše způ-
sobilých výdajů, jež 

příjemci vykázali 
řídicímu orgánu 

Počet vybra-
ných operací 

EUR EUR EUR  

2 EFRE 093 01 01 07 0,00 0,00 0,00 0 

2  EFRE 093 01 02 07 2.651.244,62 2.373.352,06 239.675,14 2 

2 EFRE 093 01 03 07 0,00 0,00 0,00 0 

2 EFRE 094 01 01 07 16.777.770,90 16.502.014,09 5.739.024,67 6 

2 EFRE 094 01 02 07 5.958.307,58 5.749.210,33 2.276.596,63 4 

2 EFRE 094 01 03 07 8.395.999,98 8.244.011,44 5.072.281,87 4 

3 EFRE 117 01 01 07 11.624.663,31 10.805.487,33 6.243.354,90 11 

3 EFRE 117 01 02 07 4.627.488,35 4.152.682,72 1.458.806,46 8 

3 EFRE 117 01 03 07 685.552,75 646.580,05 233.854,01 2 

3 EFRE 118 01 01 07 7.196.577,43 6.915.854,42 2.838.349,97 9 

3 EFRE 118 01 02 07 3.326.984,32 3.036.270,92 937.192,81 4 

3 EFRE 118 01 03 07 5.042.096,49 4.619.161,05 739.061,58 4 
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Prioritní 
osa 

Fond Dimenze kategorizace Finanční údaje  

Oblast zásahu Forma financo-
vání 

Dimenze území Mechanismus 
územního 

plnění 

Celkové způsobilé 
náklady operací 
vybraných pro 

poskytnutí podpory  

Veřejné způsobilé 
náklady operací 
vybraných pro 

poskytnutí podpory 

Celková výše způ-
sobilých výdajů, jež 

příjemci vykázali 
řídicímu orgánu 

Počet vybra-
ných operací 

EUR EUR EUR  

4 EFRE 119 01 01 07 28.983.894,52 27.799.254,33 8.385.576,93 23 

4 EFRE 119 01 02 07 12.068.120,68 11.507.404,23 3.877.304,45 8 

4 EFRE 119 01 03 07 763.862,50 712.437,95 28.981,85 2 

5 EFRE 121 01 07 07 13.585.913,94 13.585.913,94 5.372.388,36 128 

5 EFRE 122 01 07 07 590.000,00 590.000,00 161.040,51 1 

5 EFRE 123 01 07 07 405.662,06 405.662,06 126.198,69 6 
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Tabulka 6 – Kumulativní náklady všech operací nebo části operace prováděné mimo unijní část programové oblasti 

 2 3 4 5 

Výše podpory z EFRR, která 
má být použita na všechny 
operace nebo část operace 
prováděné mimo unijní část 
programové oblasti na zá-
kladě vybraných operací  

 

Podíl celkového finanční-
ho přídělu na všechny 

operace nebo část opera-
ce nacházející se mimo 
unijní část programové 

oblasti 

 
 

Způsobilé výdaje v rámci 
podpory z EFRR vynaložené 

na všechny operace nebo 
část operace prováděné 

mimo unijní část programo-
vé oblasti, kterou příjemce 

vykázal řídicímu orgánu 

Podíl celkového finanční-
ho přídělu na všechny 

operace nebo část opera-
ce nacházející se mimo 
unijní část programové 

oblasti 

 

Euro % Euro % 

Všechny operace nebo část operace 
prováděné mimo unijní část programo-
vé oblast  

 (sloupec 2/celková částka 
přidělená na podporu z EFRR 

na úrovni programu × 100) 

 (sloupec 4/celková částka 
přidělená na podporu z EFRR 

na úrovni programu × 100) 

100246598 233.927,44 0,15 92.614,76 0,06 

100247061 605.650,90 0,38 500.766,55 0,32 

100249739 324.651,80 0,21 191.968,51 0,12 

100251051 515.519,37 0,33 342.835,77 0,22 

100257013 187.822,80 0,12 180.810,32 0,11 

100264999 330.386,33 0,21 143.808,62 0,09 

100267011 761.935,75 0,48 354.276,38 0,22 

100267072 560.331,12 0,35 590.246,11 0,37 

100267296 84.154,25 0,05 40.847,96 0,03 

100268427 561.433,50 0,36 407.821,89 0,26 
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100271608 118.779,76 0,08 115.418,29 0,07 

100274582 221.323,89 0,14 136.995,02 0,09 

100274826 49.155,79 0,03 0,00 0,00 

100281638 144.920,19 0,09 88.646,98 0,06 

100281819 54.239,47 0,03 45.174,15 0,03 

100282105 185.145,66 0,12 693.50,51 0,04 

100282430 159.037,55 0,10 0,00 0,00 

100283037 464.840,07 0,29 168.242,73 0,11 

100283039 67.478,10 0,04 15.511,14 0,01 

100283813 329.646,83 0,21 0,00 0,00 

100284637 735.767,91 0,47 265.182,94 0,17 

100284891 223.806,96 0,14 46.580,33 0,03 

100290546 192.100,00 0,12 0,00 0,00 

100304269 550.016,42 0,35 0,00 0,00 

100305303 193.171,38 0,12 48.075,85 0,03 

100312915 1.096.129,87 0,69 317.656,59 0,20 

100313804 96.831,44 0,06 5.531,83 0,00 

100314336 296.583,76 0,19 17.473,81 0,01 

100314623 170.595,85 0,11 24.302,22 0,02 
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100320668 176.770,25 0,11 28.981,85 0,02 

100322836 845.132,24 0,54 130.457,43 0,08 

100323904 53.825,40 0,03 0,00 0,00 

100328840 342.726,22 0,22 49.662,35 0,03 

100340222 75.328,27 0,05 0,00 0,00 

100346365 127.500,00 0,08 0,00 0,00 

100348899 118.066,02 0,07 0,00 0,00 
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4. Syntéza a hodnocení 

Během sledovaného období bylo ukončeno hodnocení Komunikační strategie, které bylo 
zahájeno v roce 2017. Řídící skupina pro průběžnou evaluaci Programu projednávala 
v únoru 2018 návrh závěrečné zprávy a doporučila Řídícímu orgánu její přijetí. Výsledky 
hodnocení komunikační strategie byly externím hodnotitelem představeny Monitorovacímu 
výboru na jeho zasedání v březnu 2018. K přijetí závěrečné zprávy došlo rovněž v březnu 
2018. 

Ke zlepšení komunikační strategie bylo hodnotitelem formulováno celkem sedm doporuče-
ní, která byla vyhodnocena Řídícím orgánem ve spolupráci s Národním orgánem a Společ-
ným sekretariátem. Z těchto doporučení byly vyvozeny odpovídající závěry pro aktuální 
a budoucí programové období. Mezi tyto závěry patří mimo jiné i úprava komunikační stra-
tegie, jejíž aktualizace byla Monitorovacím výborem schválena v září 2018. Již realizována 
byla následující doporučení hodnotitele: 

− byly doplněny povinné prvky pro informace a komunikaci, upřesněny cíle komuni-
kační strategie a více vyzdvižena přidaná hodnota Programu spolupráce, 

− byla přijata opatření pro dosažení cílené komunikace směrem k zájemcům a odbor-
né veřejnosti prostřednictvím tematických síťovacích setkání,  

− pracuje se na podpoře příjemců v oblasti komunikace a práce s veřejností prostřed-
nictvím rozšíření stávajících pokynů pro publicitu a poskytováním předloh a vzoro-
vých textů na internetových stránkách Programu,  

− aby bylo možno udržet krok s aktuálními nástroji komunikace, jsou internetové 
stránky Programu aktivně využívány pro videopříspěvky a prezentace projektů a ak-
cí, jako například videosoutěž v rámci výroční akce 2018, 

− roční aktualizace a konkretizace komunikační strategie je prováděna formou komu-
nikačního plánu, prostřednictvím kterého je ke konci každého roku realizace Pro-
gramu Monitorovací výbor informován o uskutečněných a plánovaných aktivitách 
v oblasti práce s veřejností.  

Mezi opatření, jejichž realizace je plánována ještě pro aktuální programové období patří 
například:  

− zlepšení putovní výstavy,  

− zlepšení elektronického newsletteru,  

− zavedení využívání Facebooku a  

− vypsání fotosoutěže s cílem použít fotografie rovněž pro práci s veřejností během 
nového programového období.  

Na základě daných doporučení je pro nové programové období v plánu zpracovat a využí-
vat koncepci pro školení kooperačních partnerů na téma "Komunikace a práce s veřejností" 
či vytvořit video na téma "Práce s veřejností" pro příjemce. 
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V roce 2018 byla navíc provedena a ukončena evaluace postupů a struktur Programu 
spolupráce. První dílčí výsledky byly členům řídící skupiny představeny v únoru 2018. Ná-
vrh závěrečné zprávy byl předložen v květnu 2018, její přijetí bylo doporučeno na zasedání 
řídící skupiny v červnu 2018. Monitorovací výbor se závěrečnou zprávou zabýval na svém 
zasedání v září 2018.  

Hodnotitel formuloval celkem deset doporučení. Vzhledem ke strukturám Programu, které 
byly v době provádění evaluace již implementovány, a pokročilému stavu realizace Pro-
gramu již není část výsledků pro současné programové období uplatnitelná. Doporučení 
však budou zohledněna v rámci přípravy nového programového období. Jedná se napří-
klad:  

− o lepší odůvodnění odmítnutí žádostí o poskytnutí dotace Monitorovacím výborem,  

− soupisky ke zprávě o průběhu projektu je třeba zjednodušit a závěrečnou zprávu 
za projekt je nutno upravit tak, aby byl patrný vývoj partnerství a dosažené výsledky 
(případně rovněž neplánované, ale přesto relevantní výsledky),  

− zavedení jednoduchého systému řízení kvality v oblasti kontroly, vyúčtování a pro-
plácení dotací,  

− o další rozvoj hodnocení projektů včetně katalogu hodnotících kritérií a postup 
při řešení stížností, 

− úprava Jednacího řádu s ohledem na složení Monitorovacího výboru a rozhodování 
(princip hlasování po delegacích nebo většinovým principem), 

− zavedení povinných konzultací pro kooperační partnery před podáním žádosti pří-
slušným místem. 

 
5. Problémy ovlivňující výkonnost Programu a přijatá opatření 

Během sledovaného období se nevyskytly žádné problémy, které by ovlivňovaly výkonnost 
Programu. 
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Část B – pro roky 2017 a 2019 

6. Hodnocení provádění Programu spolupráce  

6.1 Informace z části A a dosažení cílů Programu - hodnocení informací poskyt-
nutých z části A a pokroky při dosahování cílů Programu spolupráce 

Vyhodnocení ukazatelů v kapitole 3.2 se vztahuje k projektům, u kterých byla do konce 
sledovaného období uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace. Přitom nebyly zohledněny 
plánované hodnoty projektů, schválených Monitorovacím výborem v roce 2018, které však 
během sledovaného období zatím neobdržely Smlouvu o poskytnutí dotace (týka se to jed-
noho projektu Prioritní osy 4). 

Analýza pokročilého navázání a čerpání prostředků v rámci Programu ukazuje na skuteč-
nost, že opatření, přijatá v rámci Programu, jako je například intenzivní monitoring projektů 
a kontrolorem a dotačním subjektem nabízené konzultace pro kooperační partnery, přispí-
vají k včasnému vyúčtování realizovaných výdajů. Dále se z toho dá vyvodit, že projekty 
jsou realizovány dle původního plánu a tudíž lze vycházet ze splnění plánovaných ukazate-
lů výstupu.  

V rámci analýzy jednotlivých ukazatelů výstupu v investičních prioritách Programu je možno 
konstatovat, že v případě některých ukazatelů výstupu již dosažené hodnoty několikaná-
sobně převýšily plánované hodnoty. To se týká především OI2 (Instituce, účastnící se spo-
lečného projektu) a  CO46 (Počet účastníků společných kurzů pro přeshraniční podporu 
zaměstnanosti mládeže, vzdělávacích příležitostí, vysokoškolského vzdělání a odborné 
přípravy). Situace je podobná i u prognózy výstupů například u OI10 (opatření pro harmoni-
zaci / přizpůsobení a vývoj společných nabídek vzdělávání), u OI12 (společné koncepce 
a návrhy řeše-ní) nebo u již zmíněného CO46. Z toho lze vyvodit, že zájem o realizaci spo-
lečných projektů na různých úrovních zůstává i nadále vysoký. Tento zájem potvrzuje i vy-
soký počet dosud schválených náhradních projektů a projektů na čekací listině.  

U ukazatelů výstupu OI1 (Počet útvarů povrchových vod, u nichž jsou uplatňována společ-
ná řešení), CO14  (Celková délka zrekonstruovaných nebo zmodernizovaných silnic) a OI8 
(Počet nově vytvořených strategií a nástrojů) zatím nejsou výsledky k dispozici, protože 
dosud nebyly ukončeny žádné relevantní projekty. 

Prioritní osa 1 - Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení 
rizik 

Prostředky, určené pro prioritní osu 1, jsou zcela vyčerpány. Dne 21. března a 14. května 
2018 byly v této ose Monitorovacím výborem schváleny čtyři žádosti o navýšení finančních 
prostředků. Tím došlo k přezávazkování o 88.786,32 EUR (0,56 %) prostředků EFRR. 
Po projednání s Řídícím a Národním orgánem bylo možno pro všechna schválená navýše-
ní prostředků v roce 2018 vystavit i změny Smlouvy o poskytnutí dotace. Chybějící finanční 
prostředky byly předfinancovány členskými zeměmi, účastnícími se Programu. Pro vyrov-
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nání budou použity finanční prostředky nevyužité v rámci probíhajících projektů v prioritní 
ose 1.  

Další již schválené žádosti o poskytnutí dotace, které musejí čekat na prostředky nevyužité 
v aktuálně probíhajících projektech (čtyři náhradní projekty a jeden projekt na čekací listině) 
patří do opatření „Přeshraniční investice do výstroje a vybavení, zejména do speciální 
techniky a do společných informačních systémů a komunikačních platforem, doprovodných 
stavebních opatření vztahujících se k jednotlivým projektům“. Z důvodů tržně podmíněného 
růstu cen v sektoru stavebnictví a výroby speciální techniky však lze v prioritní ose 1 oče-
kávat poměrně nízký objem nevyužitých finančních prostředků. V současné době se proto 
vystavení Smluv o poskytnutí dotace jeví u těchto projektů spíše nepravděpodobně.  

Zastavení příjmu žádostí do této prioritní osy, které bylo schváleno v září 2016, platí i nadá-
le. Tento krok byl nutný z důvodů stavu navázání prostředků a i nadále trvající poptávce 
v této prioritní ose, která potvrzuje vysokou míru ochoty ke spolupráci na obou stranách 
hranice. 

U již realizovaných projektů nebyly v rámci aktivního monitoringu projektů a kontrol, které 
byly oběma národními kontrolory provedeny, zjištěny žádné významné problémy. Milníky 
pro rok 2018, stanovené ve výkonnostním rámci (ukazatelé výstupu a finanční ukazatele) 
byly splněny, stejně jako byly cíle Programu v oblasti ukazatelů výstupu pro rok 2023 zajiš-
těny plánovanými hodnotami schválených projektů. Plánovaná cílová hodnota pro OI2 bude 
několikanásobně překročena (viz. kapitola 3.3). Ke konci sledovaného roku bylo příjemcům 
proplaceno již 70 % navázaných prostředků EFRR.  

Realizaci prioritní osy 1 je nutno hodnotit jako pozitivní.  

Prioritní osa 2 - Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využí-
vání zdrojů  

Prostředky EFRR, které jsou k dispozici pro prioritní osu 2, byly ke konci roku 2018 navá-
zány v projektech z 98,12 %. Od prosince roku 2017 platí pro celou prioritní osu z důvodů 
pokročilého stavu realizace zastavení příjmu žádostí o poskytnutí dotace.  

V prioritní ose 2 existuje mimořádně vysoký zájem o podporu udržitelného rozvoje cestov-
ního ruchu (IP 6c). Z důvodů téměř úplného navázání prostředků v těchto kategoriích zása-
hů čeká deset náhradních projektů a tři projekty na čekací listině s objemem prostředků 
EFRR ve výši zhruba 10,00 mil. EUR na prostředky, nevyužité v již probíhajících projek-
tech. Lze vycházet z toho, že první náhradní projekt s nejvyšším rankingem bude možno 
povolit na začátku roku 2019.  

Schválenými projekty byly splněny milníky pro rok 2018, stanovené ve výkonnostním rámci, 
jak ve finančních ukazatelích, tak i v ukazatelích výstupu. V případě úspěšné realizace 
schválených projektů budou cílové hodnoty, plánované pro prioritní osu 2 pro OI3 a OI4 
několikanásobně překročeny (viz kapitola 3.3). Třetina navázaných prostředků EFRR již 
byla proplacena příjemcům. V rámci aktivního monitoringu projektů a kontrol, které byly 
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oběma národními kontrolory provedeny, nebyly zjištěny žádné významné problémy při rea-
lizaci.  

Realizaci prioritní osy 2 je nutno hodnotit jako pozitivní. 

Prioritní osa 3 - Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku 
k získávání dovedností a do celoživotního učení  

Do konce roku 2018 bylo navázáno 99,43 % prostředků EFRR, alokovaných do prioritní osy 
3. V rámci akvizice projektů byly Společným sekretariátem poskytnuty konzultace četným 
žadatelům. Na konci sledovaného období byla předložena jedna žádost o poskytnutí dotace 
s objemem prostředků ve výši 0,48 mil. EUR. Na základě deklarovaného zájmu potenciál-
ních žadatelů lze vycházet z předložení dalších žádostí o poskytnutí dotace. 

Dosud schválenými projekty byly cílové hodnoty relevantních ukazatelů výstupu zčásti ně-
kolikanásobně překročeny. Milníky pro rok 2018, stanovených pro prioritní osu ve výkon-
nostním rámci (finanční ukazatel a ukazatel výstupu), již byly dosaženy (viz. kapitola 3). 
Rovněž lze vycházet z dosažení cílových hodnot ukazatelů při ukončení Programu. Více 
než 40 % navázaných prostředků EFRR bylo ke konci roku 2018 již proplaceno příjemcům. 
V rámci aktivního monitoringu projektů a kontrol, které byly oběma národními kontrolory 
provedeny, nebyly zjištěny žádné významné problémy při realizaci.  

Realizaci prioritní osy 3 je nutno celkově hodnotit pozitivně.  

Prioritní osa 4 - Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčast-
něných subjektů a účinné veřejné správy 

Prostředky EFRR, které jsou k dispozici pro prioritní osu 4, jsou již navázány v projektech 
z 97,48 %. Ve zpracování se nachází jedna žádost o poskytnutí dotace. Objem prostředků 
EFRR této žádosti však pro úplné navázání prostředků disponibilních prostředků nestačí. 
Aby ho bylo možno dosáhnout, provádí Společný sekretariát akvizici dalších projektů, které 
by mohl Monitorovací výbor schválit jako řádné nebo náhradní projekty. Na základě dekla-
rovaného zájmu potenciálních žadatelů lze vycházet z předložení dalších žádostí o poskyt-
nutí dotace. 

V tabulkovém přehledu pod bodem 3.2.1.4 byly v aktuálním sledovaném roce hodnoty uka-
zatele výstupu "Instituce, které se zapojily do projektů v rámci fondu malých projektů" 
(OI13) sníženy. Na základě přehledů dosud zapojených institucí, předložených Saské roz-
vojové bance euroregiony, a s přihlédnutím k plánovaným hodnotám v žádostech o poskyt-
nutí dotace malých projektů, provedl národní kontrolor korekturu hodnoty OI13 z 863 (2017) 
na 824 (2018). 

V prioritní ose 4 byla v roce 2018 provedena první závěrečná kontrola. Týkala se projektu 
"Dvě země, dva jazyky, spojené fotbalem" a potvrdila jeho úspěšnou realizaci. Ukazatel 
výstupu "Instituce zapojené do projektů", plánovaný v projektu ve výši 20, byl hodnotou 
27 výrazně překročen. Jak prostředky EFRR, tak i dosažená hodnota ukazatele budou Ří-
dícímu orgánu nahlášeny až v roce 2019.  
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Schválenými projekty byly splněny milníky pro rok 2018, dohodnuté ve výkonnostním rámci, 
jak v oblasti ukazatelů výstupu, tak i v oblasti finančních ukazatelů (viz. kapitola 3.3). Cílová 
hodnota ukazatele OI11 v prioritní ose 4 byla projekty překročena šestinásobně. Více než 
70 % navázaných prostředků EFRR bylo ke konci sledovaného roku proplaceno příjemcům. 
V rámci aktivního monitoringu projektů a kontrol, které byly oběma národními kontrolory 
provedeny, nebyly zjištěny žádné významné problémy při realizaci.  

Realizaci prioritní osy 4 je nutno hodnotit jako pozitivní.  

Prioritní osa 5 - Technická pomoc 

Prostředky EFRR, které jsou k dispozici pro Technickou pomoc, jsou již navázány 
na 100 %. Prostředky Technické pomoci jsou vydávány v souladu s čl. 59 Nařízení (EU) 
č. 1303/2013 ve spojení s čl. 17 Nařízení (EU) č. 1299/2016. Již realizovaná opatření slouží 
k provádění Programu spolupráce. Cíleným využitím prostředků je zajištěno efektivní pro-
vádění Programu spolupráce. Prostředky Technické pomoci byly kromě toho v roce 2018 
využity pro dílčí práce v rámci evaluace Programu  

6.2 Vhodná opatření na podporu rovnosti mužů a žen a boje proti diskriminaci, 
především dostupnosti pro osoby se zdravotním postižením a opatření 
pro zajištění hlediska rovnosti pohlaví v rámci Programu spolupráce a v pro-
jektech 

Pro dosažení cíle rovnosti šancí a nediskriminace jsou všechny programy Evropskou komi-
sí vyzvány (čl. 7 Nařízení (EU) č. 1303/2013) přijmout opatření proti jakékoli formě diskrimi-
nace. Horizontální principy rovnosti šancí a nediskriminace byly zohledněny již v rámci pří-
pravy Programu (srn. kapitola 8.2 a 8.3 Programového dokumentu). Například internetové 
stránky Programu byly vytvořeny jako bezbariérové.  

Tyto zásady jsou zohledňovány rovněž při výběru a realizaci projektů. Každému projektu je 
ve vztahu k rovnosti pohlaví, rovnosti šancí a nediskriminace přiděleno jedno kritérium, kte-
ré je hodnoceno body. Toto dílčí vyhodnocení je součástí celkového hodnocení žádosti 
a podkladů k rozhodnutí pro Monitorovací výbor. Odpovídající kvantitativní ukazatele byly 
navíc diferencovány podle pohlaví. Díky tomu lze analyzovat účast mužů a žen v projek-
tech. Dodržení těchto ukazatelů, dohodnutých ve Smlouvě o poskytnutí dotace, je kontrolo-
váno v rámci činnosti kontrolora a kontrol na místě, například na základě předložených se-
znamů účastníků.  

Z celkem 126 projektů s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí dotace je 18 projektů zaměřeno, 
respektive především zaměřeno na rovnost mužů a žen. Celkem 41 projektů je zaměřeno, 
respektive především zaměřeno na rovnost šancí a nediskriminaci. Z analýzy projektů, 
pro které je relevantní společný ukazatel výstupu CO46, vyplývá, že muži i ženy se projektů 
účastní s téměř stejnou intenzitou. Z plánovaných 29.236 účastníků je 14.936 mužů 
a 14.300 žen. 
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6.3 Udržitelný rozvoj – hodnocení realizace opatření pro dodržení zásad z čl. 8 
Nařízení (EU) č. 1303/2013 včetně přehledu opatření, přijatých za účelem 
podpory udržitelného rozvoje  

Podobně jako v případě zásad, uvedených v kapitole 6.2, klade Evropská komise požadav-
ky rovněž na zásadu udržitelného rozvoje. V souladu s čl. 8 Nařízení (EU) č. 1303/2013 je 
pozornost zaměřena především na ekologický aspekt. 

Rovněž tato zásada je při výběru projektů zohledňována, její dodržení je součástí kontroly, 
prováděné kontrolorem a kontrol na místě. Postup je analogický jako v případě rovnosti 
pohlaví a rovnosti šancí (viz kapitola 6.2).  

Vyhodnocení kritérií u 126 projektů s dosud uzavřenou Smlouvou o poskytnutí dotace uka-
zuje, že 92 projektů je zaměřeno nebo především zaměřeno na udržitelný rozvoj a pouze 
34 projektů je hodnoceno jako neutrální. 

6.4 Informace o poskytnuté podpoře plnění cílů v oblasti změny klimatu 

V rámci přípravy Programu spolupráce byla pomocí výběru relevantních oblastí zásahů 
definována rovněž částka na podporu plnění cílů v oblasti ochrany klimatu. Součástí této 
částky na podporu plnění cílů v oblasti změny klimatu jsou:  

z prioritní osy 1 100% oblasti zásahů 087 - Opatření pro přizpůsobení se změně klimatu, 
předcházení rizikům a řízení rizik souvisejících s oblastí klimatu, jako jsou například eroze, 
požáry, záplavy, vichřice a sucha, včetně zvyšování povědomí, civilní ochrany a systémů 
a infrastruktur řízení katastrof 

= 15.796.707,00 EUR = podíl na celkové alokaci Programu spolupráce = 10,00 %, 

z prioritní osy 2 vždy 40 % oblastí zásahů 021 - Hospodaření s vodou a ochrana pitné vody 
(včetně správy povodí, zásobování vodou, zvláštních opatření pro přizpůsobení se změně 
klimatu, oblastních systémů měření a systémů měření jednotlivých spotřebitelů, systému 
poplatků a snižování úniků) a 085 - Ochrana a obnova biologické rozmanitosti, ochrana 
přírody a ekologická infrastruktura, 

= 6.950.550,80 EUR = podíl na celkové alokaci Programu spolupráce = 4,40 %, 

Směrná částka na podporu plnění cílů v oblasti změny klimatu celkem = 22.747.257,80 
EUR = podíl na celkové alokaci Programu spolupráce = 14,40 %. 

 

Dosud využitá podpora 

V prioritní ose 1 = 15.933.658,47 = podíl na celkové alokaci Programu spolupráce = 10,08 
%. 

V prioritní ose 2 = 9.644.326,83 EUR = podíl na celkové alokaci Programu spolupráce = 
6,11 %. 
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Směrná částka na podporu plnění cílů v oblasti změny klimatu celkem = 
25.577.085,30 EUR = podíl na celkové alokaci Programu spolupráce = 16,19 %. 

Tímto výsledkem byla částka, určená jako orientační hodnota, překročena.  

6.5 Role partnerů při provádění Programu spolupráce 

Jako členové Monitorovacího výboru s hlasovacím právem jsou do provádění Programu 
spolupráce zapojeni relevantní partneři, uvedení v čl. 5 Nařízení (EU) 1303/2013.  

Za účelem sledování průběžné evaluace Programu byla zřízena česko-německá řídící sku-
pina. Jejími stálými členy jsou kromě Řídícího orgánu a Národního orgánu zástupci hospo-
dářských a sociálních partnerů, euroregionů, nevládních neziskových organizací a českých 
krajských úřadů. Členové Řídící skupiny jsou současně členy Monitorovacího výboru. 
V případě potřeby budou přizváni další relevantní partneři, kteří se podílejí na realizaci Pro-
gramu.  

 

7. Povinné údaje a hodnocení k pokroku, dosaženého během realizace 
Plánu hodnocení a výsledků Komunikační strategie  

7.1 Informace o pokroku, dosaženého při plnění Plánu hodnocení a opatřeních, 
přijatých na základě učiněných zjištění 

Plán hodnocení, v němž jsou definovány hlavní cíle a obsahová těžiště spolu s časovým 
harmonogramem průběžné evaluace Programu, byl Monitorovacím výborem schválen na 
zasedání dne 15. června 2016. Během sledovaného období byl plán hodnocení doplněn 
o ustanovení ke způsobu práce řídící skupiny pro průběžnou evaluaci Programu. Dále byla 
na základě předložené detailní koncepce aktualizována realizační období plánovaných 
hodnocení. Změny plánu hodnocení byly Monitorovacím výborem schváleny na jeho zase-
dání v březnu 2018. 

Provedením průběžné evaluace Programu byl na základě výsledků evropského výběrového 
řízení pověřen externí hodnotitel. Zahajovací jednání proběhlo v lednu 2017. 

Během sledovaného období bylo ukončeno hodnocení komunikační strategie, které bylo 
zahájeno v roce 2017. Ukončeno bylo rovněž hodnocení postupů a struktur Programu spo-
lupráce. Bližší informace jsou uvedeny v kapitole 4.  

Během sledovaného období byla zahájena dopadová evaluace prioritních os Programu. 
Na  podporu dopadové evaluace je prováděn doprovodný průzkum dvanácti vybraných 
projektů. Během realizace projektů budou tyto projekty hodnotitelem navštíveny třikrát, aby 
mohl sledovat výchozí situaci a pokrok projektu. Cílem je zaznamenat a vyhodnotit vyvíjejí-
cí se příspěvek projektů k naplňování cílů Programu. První případové studie k doprovod-
nému průzkumu byly Řídícímu orgánu předloženy v listopadu 2018. Předložení závěrečné 
zprávy je plánováno v červnu roku 2019. 



 

 

 Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 

Verze z 18. dubna 2019 47

7.2 Výsledky informačních a publikačních opatření, realizovaných v rámci Ko-
munikační strategie  

Realizace Programu byla v roce 2018 již ve velmi pokročilém stavu. Nadále však probíhala 
akvizice, zpracování a schvalování projektů.  

Internet 

Webové stránky Programu 

Informace o aktualitách, termínech, předpokladech a postupech pro získání dotace, úspěš-
ných projektech a kontaktních údajích byly i v roce 2018 zveřejňovány na dvoujazyčných 
internetových stránkách Programu www.sn-cz2020.cz, které existují od roku 2014. Byly 
zavedeny nové rubriky, jako například "Zapojte se!", "Projektový deník", "Změny v projek-
tech" a "Ukončení projektu". Internetové stránky jsou průběžně aktualizovány.  

Počet návštěv jednotlivých rubrik internetových stránek v roce 2018: "Aktuality" 14.215, 
„Projekty" 10.448, "Dokumenty a formuláře" 12.047, "Informace o Programu" 6.206, "Kon-
takty" 6.119 a "Úvodní stránka" 88.561. 

Kanál na YouTube 

V souvislosti s videosoutěží a výroční akcí byl v roce 2018 zřízen pro Program spolupráce 
na adrese https://www.youtube.com/channel/UCruo3RaJRv9ue0kUgizumuQ/videos vlastní 
kanál na YouTube, který je pravidelně udržován. Tento kanál je i po výroční akci nadále 
používán k propagaci projektů. Do konce roku 2018 na něm bylo zveřejněno 37 videosním-
ků. 

Tisk a publikace 

Tiskové zprávy 

V roce 2018 vydalo Saské státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství (SMUL) 
šest tiskových zpráv k výsledkům zasedání Monitorovacího výboru a jednu tiskovou zprávu 
k výroční akci. Tyto tiskové zprávy obsahují i kontaktní údaje SMUL a adresu internetových 
stránek Programu www.sn-cz2020.eu, na kterých jsou tiskové zprávy dostupné v češtině 
i němčině.  

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky (MMR) zveřejnilo v roce 2018 čtyři, Krajský 
úřad Karlovarského kraje tři a Krajský úřad Libereckého kraje šest tiskových zpráv.  

Příspěvky v publikacích třetích subjektů  

Časopis Infopress, vydávaný Euroregionem Erzgebirge/Krušnohoří, informoval ve svých 
vydáních 1/2018, 2/2018, 3/2018 a 4/2018 o workshopu pro euroregiony na téma veřejná 
podpora, dále o čtyřech velkých projektech, čtyřech zasedáních Monitorovacího výboru 
a o výroční akci včetně videosoutěže.  
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Newsletter 

Elektronický newsletter s aktuálními informacemi o pokroku při realizaci Programu byl Spo-
lečným sekretariátem v roce 2018 rozeslán sedm krát, vždy 1.300 adresátům.  

Propagační prostředky 

V roce 2018 byla poptávka po propagačních předmětech nadále vysoká. Jejich distribuce 
probíhala na všech akcích Společného sekretariátu a na základě poptávky byly předávány 
zájemcům, partnerům Programu a příjemcům. Na základě vysoké poptávky byla zadána 
výroba dalších propagačních předmětů. U příležitosti výroční akce vznikly látkové tašky, 
zvýrazňovače, propisovací tužky a ponožky.  

Služební vozidlo Společného sekretariátu bylo v květnu 2018 opatřeno plošnými polepy 
a propaguje tak během služebních jízd Program spolupráce.  

Putovní výstava 

Putovní výstava byla Společným sekretariátem v roce 2018 vystavena celkem 13 dní na 
čtyřech zasedáních Monitorovacího výboru, jedné výroční akci, třech školeních pro příjem-
ce a třech workshopech. Kromě toho byla 79 dní zapůjčena sedmi externím institucím, kte-
ré ji vystavovaly v programové oblasti. 

Konzultace, akce a komunikace 

Poradenství, konzultace 

Během sledovaného období zrealizoval Společný sekretariát jednu konzultaci na Krajském 
úřadě Libereckého kraje a 53 konzultací v klientském centru Saské rozvojové banky 
v Drážďanech.  

Krajské úřady Karlovarského kraje, Ústeckého kraje a Libereckého kraje kromě toho během 
sledovaného období uskutečnily celkem 21 konzultací.  

Veřejné akce 

Dne 5. září 2018 se ve Vejprtech a v Bärensteinu uskutečnila Výroční akce Programu spo-
lupráce. Pod heslem "Zapojit se a být při tom - to je Evropa v Česku a Sasku" bylo v novém 
formátu představeno finále videosoutěže s videosnímky z projektů, doprovázené krátkými 
rozhovory s tvůrci snímků a pódiovou diskusí ke kandidatuře Hornické krajiny Krušnohoří 
na seznam světového kulturního dědictví. Poté následovalo pestré odpoledne pro všechny 
věkové kategorie na "Společném náměstí" obou obcí s osmi prezentacemi projektů a kul-
turním programem. Veřejnou výroční akci Programu navštívilo zhruba 700 návštěvníků. 

Školení a workshopy 

V roce 2018 připravili kontroloři pro příjemce tři workshopy věnované otázkám spojeným 
s vyúčtováním projektů. Kontroloři kromě toho zorganizovali pro euroregiony jeden 
workshop na téma veřejná podpora, jeden workshop k vyúčtování Fondu malých projektů a 



 

 

 Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 

Verze z 18. dubna 2019 49

sedm workshopů věnovaným vyúčtování malých projektů. Těchto 12 workshopů navštívilo 
celkem 158 osob.  

Oddělení Centra pro regionální rozvoj České republiky v Chomutově a Hradci Králové při-
pravily v roce 2018 celkem devět workshopů pro české příjemce a proškolily celkem 61 
účastníků k otázkám realizace projektů.  

Prezentace Programu na akcích třetích stran / externích akcích 

Vzhledem ke stavu navázání prostředků již nebylo v roce 2018 nutno aktivně Program spo-
lupráce v tomto ohledu propagovat. Společný sekretariát tak během sledovaného období 
nevyužil žádnou akci třetích stran pro akvizici potenciálních nositelů projektů.  

Společný sekretariát navštívil během sledovaného období jako host slavnostní akci Saské-
ho zemského úřadu pro archeologii (Landesamt für Archäologie Sachsen). Řídící orgán 
a Společný sekretariát se zúčastnili dvou workshopů Kontaktní kanceláře Svobodného stá-
tu Sasku v Praze (Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Prag) mimo jiné na téma 
„Budoucnost kohezní politiky“. 

Monitoring projektů 

S ohledem na vysoký počet probíhajících projektů měl v roce 2018 mimořádný význam 
monitoring projektů. Společný sekretariát průběžně zodpovídal dotazy příjemců, týkající se 
realizace projektů, a provedl několik korespondenčních kampaní, věnovaných například 
tématu ukončení projektu či přesunům neproplacených prostředků do dalších let. Kromě 
toho bylo navštíveno osm projektů v místě jejich realizace.  

Tematická síťovací setkání 

V roce 2018 byl připraven nový formát tematických síťových setkání, která vycházejí z po-
znatků získaných během evaluace Programu a mají zlepšit komunikaci s odbornou veřej-
ností a zájmovými organizacemi. Během sledovaného roku zrealizoval Společný sekretari-
át, euroregiony, krajské úřady a Řídící orgán spolu s MMR přípravný workshop. Nový for-
mát má být zaveden v roce 2019.  

Vyhodnocení provádění informačních a komunikačních opatření 

Opatření, uvedená v Komunikační strategii, byla během sledovaného období s úspěchem 
zrealizována.  S velkým zájmem veřejnosti se setkaly především akce a workshopy, inter-
netové stránky Programu, videosoutěž a kanál na YouTube. Od začátku programového 
období bylo možno řadou různých akcí oslovit více než 2.300 českých a saských účastníků. 

Během všech akcí byla vyzdvižena role Evropské unie v rámci podpory ze Strukturálních 
fondů. 
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8. Dodatečné informace, které je možné dle obsahu a cílů Programu 
spolupráce doplnit  

8.1 Příspěvek k makroregionálním strategiím  

Česká část programového území Programu spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká re-
publika 2014–2020 (dále Program) je součástí Strategie EU pro Podunají (dále Podunajská 
strategie). Periferní poloha programového území ovlivňuje koordinaci aktivit Programu 
s Podunajskou strategií, která je poměrně omezená, přesto Program svým zaměřením 
dlouhodobě naplňuje některé cíle této strategie. Dokladem jsou projekty, které byly ve sle-
dovaném období let 2017 a 2018 v rámci Programu schváleny.  

Investiční priority Programu 5b) a 6b) svým zaměřením souvisí s prioritními oblastmi a cíli 
Podunajské strategie Řízení rizik pro životní prostředí a Řešení problémů sucha a nedo-
statku vody. Spolu s jedním projektem z investiční priority 11b) byly v Programu schváleny 
celkem 3 projekty ve výši 5,20 mil. EUR z EFRR, jejichž cílem je mj. zlepšení prevence 
a zabránění vzniku škod v případě výskytu krizových situací, zejm. povodní, ochrana povr-
chových a podpovrchových vod, a hodnocení odolnosti zdrojů podzemní vody a zásobování 
vodou.  

Investiční priorita Programu 6c) naplňuje částečně prioritní oblast Podunajské strategie 
Podpora kultury, cestovního ruchu a mezilidských kontaktů. V Programu byly schváleny 
3 projekty ve výši 0,84 mil. EUR EFRR zajišťující dílčí cíle Podunajské strategie udržitelné-
ho zachování kulturního dědictví a přírodních hodnot v oblasti Podunají. Smyslem těchto 
projektů je především zlepšení stavu kulturních památek, zvýšení jejich atraktivity pro ná-
vštěvníky v programovém území prostřednictvím moderních technologií, jejich ochrana, 
a posílení kulturní identity společného pohraničí. Investiční priorita Programu 6d) souvisí 
s prioritní oblastí Podunajské strategie Ochrana biologické rozmanitosti, krajiny a kvality 
ovzduší a půdy. V Programu bylo podpořeno 9 projektů ve výši 10,36 mil. EUR z EFRR 
naplňující dílčí cíl této strategie, kterým je podpora ochrany rostlinných a živočišných druhů 
a jejich biotopů.  

V investiční prioritě 10b) bylo v Programu schváleno 13 projektů ve výši 11,34 mil. EUR 
z EFRR, které mají částečně vazby na Podunajskou strategii a prioritní oblast Investice do 
lidských zdrojů a dovedností. Společně naplňují jednotlivé dílčí cíle této oblasti, kterými jsou 
vyšší míra zaměstnanosti v zájmovém území, zvýšení kvality a efektivity vzdělávání a od-
borné přípravy a podpora rovných příležitosti a nediskriminace.  

Prostřednictvím Programu bylo v investiční prioritě 11b) podpořen 1 projekt ve výši 
0,87 mil. EUR z EFRR naplňující částečně cíle prioritní oblasti Podunajské strategie Spolu-
práce pro větší bezpečnost a boj proti organizovanému zločinu a závažné trestné činnosti. 
Podpořený projekt je zaměřen na posílení policejní spolupráce v oblasti komerční osobní 
i nákladní dopravy v sasko-českém příhraničí.  
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Část C - za rok 2019 a závěrečnou Zprávu o provádění Programu 

9. Inteligentní a udržitelný růst, podporující začlenění - informace a 
hodnocení příspěvku Programu spolupráce k dosahování unijní stra-
tegie pro inteligentní a udržitelný růst, podporující začlenění 

Primární příspěvek Programu k růstu, podporujícímu začlenění 

Program spolupráce přispívá ve svých investičních prioritách 6c, 10b a 11b v pohraničí 
především k cíli EU2020 „Růst podporující začlenění: podporovat ekonomiku s vysokou 
zaměstnaností, jež se bude vyznačovat sociální a územní soudržností“. Pro tuto oblast je 
určeno zhruba 78% schváleného objemu příspěvků. 

• Prostřednictvím investiční priority 6c je podporován udržitelný rozvoj cestovního ru-
chu v pohraničí, zahrnující jednak objekty přírodního a kulturního dědictví a dále 
generující ekonomické efekty v podobě návštěvníků a ubytování a tím tvorbu hod-
noty. Tato investiční priorita je v Programu jedinou, která je zaměřena bezprostřed-
ně na ekonomické efekty.  

• V rámci investiční priority 10b (specifický cíl 3.1) je sledován rozvoj přeshraničních 
nabídek v oblasti vzdělávání v oblastech raného vzdělávání, environmentálního 
vzdělávání a zlepšování jazykových dovedností dětí a mládeže v programové oblas-
ti. 

• V rámci investiční priority 10b (specifický cíl 3.2) má být pomocí programů vzdělá-
vání a zvyšování kvalifikace zlepšena relevance vzdělávacího systému pro mladé 
s ohledem na poptávku a požadavky trhu práce. Tento cíl zahrnuje rovněž vysoko-
školské vzdělání a usiluje o vývoj společných nabídek v oblasti vzdělávání. 

• Investiční priorita 11b je zaměřena na lepší spolupráci orgánů veřejné správy, insti-
tucí a zájmových sdružení při řešení výzev v oblasti bezpečnosti, společnosti a kul-
tury, sportu, škodlivin v ovzduší, krajinného plánování a ekologie a spolupráce v ob-
lasti veřejné správy.  

 

Sekundární příspěvek Programu k udržitelnému růstu 

Investiční priority 5b, 6b a 6d kromě toho přispívají k plnění cíle EU2020 "Podpora konku-
renceschopnější a ekologičtější ekonomiky méně náročné na zdroje". Pro tuto oblast je 
určeno zhruba 22 % schváleného objemu příspěvků. 

Prostřednictvím investiční priority 5b má být zlepšena akceschopnost a výkonnost hasičů 
a záchranných služeb v pohraničí a dále prostřednictvím koncepční přípravy vytvořen spo-
lečný systém řízení rizik povodní v programové oblasti.  

Prostřednictvím investiční priority 6b mají společné aktivity přispět ke zlepšení kvality vod 
v části pohraničí. 
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Investiční priorita 6d je zaměřena na ochranu a obnovu krajiny a přírody v relevantních ob-
lastech za účelem podpory biologické rozmanitosti. Jelikož řešené plochy mohou předsta-
vovat pouze zlomek celé programové oblasti, je zvláštní důraz kladen na informování rele-
vantních cílových skupin a demonstrativní charakter jednotlivých opatření. 

Příspěvek Programu k inteligentnímu růstu 

Cíl EU2020 "Inteligentní růst" prostřednictvím "rozvoje ekonomiky založené na znalostech, 
výzkumu a inovacích" není Programem spolupráce přímo oslovován. Podmínky pro inova-
ce, výzkum a vývoj zlepšují jednotlivé kooperační projekty v investiční prioritě 10b, jako 
například: 

• Zavedení nových nástrojů simulace a vizualizace v technice dopravních systémů,  

• Průmysl 4.0 - implementace digitálního vzdělávání do odborné přípravy,  

• H2AC4schools - soutěž pro české a saské školy v oblasti zkušeností s e-mobilitou 
a vodíkem. 

 

10. Problémy ovlivňující výkonnost Programu a přijatá opatření - výkon-
nostní rámec  

Do konce sledovaného období se nevyskytly žádné problémy, které by ovlivňovaly výkon-
nost Programu. Milníky pro rok 2018, stanovené ve výkonnostním rámci, byly splněny jak 
ve finančních ukazatelích, tak i v ukazatelích výstupu (viz údaje, uvedené v kapitolách 3.3 
a 6.1).  
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Příloha 

Přehled kategorií zásahů (prováděcí nařízení (EU) Nr. 215/2014) 

Kód Označení  

Prioritní osa 1 

87 Opatření pro přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik 
souvisejících s oblastí klimatu, jako jsou například eroze, požáry, záplavy, 
bouře a sucha, včetně zvyšování povědomí, civilní ochrany a systémů a infra-
struktur řízení katastrof  

Prioritní osa 2 

21 Hospodaření s vodou a ochrana pitné vody (včetně správy povodí, zásobování 
vodou, zvláštních opatření pro přizpůsobení se změně klimatu, oblastních sys-
témů měření a systémů měření jednotlivých spotřebitelů, systémů poplatků a 
snižování úniků)  

34 Ostatní rekonstruované nebo modernizované silnice (dálnice, vnitrostátní, regi-
onální či místní silnice)  

85 Ochrana a obnova biologické rozmanitosti, ochrana přírody a ekologická infra-
struktura  

92 Ochrana, rozvoj a podpora veřejných objektů cestovního ruchu  

93  Rozvoj a podpora veřejných služeb v oblasti cestovního ruchu  

94 Ochrana, rozvoj a podpora veřejného kulturního dědictví  

Prioritní osa 3 

117 Posílení rovného přístupu k celoživotnímu učení pro všechny věkové skupiny 
ve formální, neformální a informální podobě, zdokonalování znalostí, doved-
ností a schopností pracovníků a prosazování flexibilních metod učení, a to i 
prostřednictvím kariérního poradenství a validace nabytých dovedností  

118 Zvyšování významu systémů vzdělávání a odborné přípravy pro trh práce, us-
nadňování přechodu ze vzdělávání do zaměstnání, upevňování systémů od-
borné přípravy a vzdělávání, zvyšování jejich kvality, a to i prostřednictvím me-
chanismů pro rozpoznávání schopností, uzpůsobení osnov a vytvoření a ro-
zvíjení učebních systémů zaměřených na praxi, a to i v rámci duálního 
vzdělávání a učňovské přípravy  

Prioritní osa 4 

119 Investice do institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy a veřejných 
služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování 
právní úpravy a řádné správy  
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Kategorizace / dimenze (prováděcí nařízení (EU) Nr. 215/2014) 

Kód Označení 

Typ území  

01 Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000 obyvatel) 

02 Malé městské oblasti (střední hustota > 5 000 obyvatel) 

03 Venkovské oblasti (řídce obydlené) 

Mechanismus územního plnění  

07 Není relevantní  

 


