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1. Každoročně požadované údaje 

CCI-Code 2014TC16RFCB017 

Název Roční prováděcí zpráva  

Verze  2019.0 

Sledovaný rok 2019  

Datum schválení Monitorovacím výborem   

 

2. Přehled provádění Programu spolupráce 

Celkově jsou k dispozici dotační prostředky ve výši cca 157.967.067,00 EUR z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Z toho je na podporu projektů určeno 
148.489.043,00 EUR a pro účely technické pomoci 9.478.024,00 EUR. 

Provádění Programu 

Bylo schváleno dalších 11 projektů o celkovém objemu zhruba 4,40 mil. EUR z EFRR. 
Od zahájení Programu již bylo schváleno 137 projektů o celkovém objemu 147,83 mil. EUR 
z EFRR. To odpovídá navázání 99,56 % všech disponibilních finančních prostředků. 

V současné době čeká 14 schválených projektů s objemem EFRR ve výši celkem 

15,49 mil. EUR na prostředky případně ušetřené v rámci projektů, které se nacházejí ve fázi 

realizace.  

V rámci kvalifikace projektů dbá Společný sekretariát na to, aby projekty významně přispívaly 
k dosažení cílových ukazatelů na úrovni Programu. Pokud schválené projekty úspěšně do-
sáhnou plánovaných hodnot, budou cíle Programu pro rok 2023 splněny u ukazatelů výstupu 
již nyní.  

Celkem bylo orgány Programu projednáno 206 žádostí o změnu projektů. V 60 případech 
bylo do rozhodování zapojeno Centrum pro regionální rozvoj České republiky. 

Saští kontroloři ověřili celkem 301 vyúčtování o celkovém objemu zhruba 20,85 mil. EUR 
uplatněných výdajů a 128 malých projektů.  

Čeští kontroloři ověřili ve sledovaném roce celkem 303 vyúčtování o celkovém objemu zhru-
ba 16,29 mil. EUR uplatněných výdajů a 97 malých projektů.  

Na základě ukončených kontrol podle čl. 23 bylo platebním místem od zahájení Programu 
příjemcům celkem vyplaceno zhruba 87,26 mil. EUR z EFRR. Z toho bylo u Řídícího orgánu 
uplatněno 86,40 mil. 58,19 %  
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U 18 z 137 schválených projektů byla provedena závěrečná kontrola. 

Pravidlo n+3 bylo splněno i pro rok 2019.   

Na základě analýzy dat byla definována opatření pro využití prostředků Programu, která mají 
být implementována ještě v roce 2020. 

Další údaje o provádění Programu jsou uvedeny v kapitole 3.1. 

Publicita a konzultace  

V roce 2019 spočívalo těžiště v akvizici posledních řádných žádostí v investičních prioritách 
10b) a 11b) a náhradních projektů v týchž investičních prioritách. Za tímto účelem Společný 
sekretariát realizoval vlastní akviziční koncept. Výzvy k předkládání projektových žádostí byly 
zveřejněny jak v newslettrech, tak i na internetových stránkách Programu a partnerů. Poten-
ciální žadatele oslovoval Společný sekretariát přímo.  

V rámci monitoringu projektů byli příjemci podpořeni při realizaci projektů četnými konzulta-
cemi, případně setkáními na místě. Uskutečněny byly i korespondenční akce na témata 
ukončení projektů, plánování plateb, přesun finančních prostředků a úspory. K 30. září 2019 
byla předložena dosud chybějící vyúčtování. Byly odstartovány monitorovací návštěvy u pro-
jektů nacházejících se v konečné fázi.  

Od 30. dubna do 1. května 2019 se konala Výroční akce Programu spolupráce. U příležitosti 
15. výročí vstupu České republiky a Polska do Evropské unie připravily Společné sekretariá-
ty tří Programů spolupráce velké slavnostní shromáždění a lidovou slavnost v trojzemí. Osla-
vy byly zahájeny na saské straně 30. dubna 2019 setkáním ministrů všech tří zemí a návště-
vou projektu v Žitavské části Hartava a slavnostním shromážděním v Divadle Gerharta 
Hauptmanna v Žitavě. 1. května 2019 se uskutečnila velká lidová slavnost v česko-polsko-
saském trojzemí s pestrým kulturním programem, prezentací řady projektů a regionálních 
specialit ze všech tří zemí. 

Monitorovací výbory 

V roce 2019 se uskutečnila celkem tři zasedání Monitorovacího výboru.  

Na svých zasedáních schválil Monitorovací výbor čtyři projekty, jeden náhradní projekt a jed-
nu žádost o navýšení finančních prostředků. Čtyři projekty byly Monitorovacím výborem za-
mítnuty. V květnu 2019 schválil Monitorovací výbor změnu Jednacího řádu a změnu rámco-
vého usnesení o technické pomoci. Výbor kromě toho rozhodl o plnění povinností podle 
Souhrnného nařízení.  

Členové Monitorovacího výboru byli informováni o dílčích výsledcích dopadové evaluace, 
o realizaci Komunikační strategie v roce 2019, byli seznámeni s Komunikačním plánem 
pro rok 2020 a stavem přípravy nového programového období 2021-2027. Kromě toho před-
stavily čtyři česko-saské euroregiony Monitorovacímu výboru stav realizace Fondu malých 
projektů. Uskutečnily se tři prezentace projektů. 
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Žádosti o platbu 

Během sledovaného období byly Evropské komisi předloženy celkem čtyři žádosti o platbu 
o celkovém objemu 41.897.957,72 EUR. Z toho bylo Evropskou komisí proplaceno 
31.782.915,85 EUR. 

Audit a kontroly  

V roce 2019 byly Řídícím orgánem provedeny dva audity operací u saských kontrolorů. Ne-
byla shledána žádná zjištění finanční povahy. Kromě toho byl proveden systémový audit 
Certifikačního orgánu ohledně „Spolehlivosti účetního systému, přezkoumatelnosti dokladů 
a řádnosti správních kontrol". Ani v případě systémových auditů nebyla shledána zjištění 
finanční povahy. V souladu s čl. 127 odst. 1 nař. (EU) č. 1303/2013 provedl Auditní orgán 
dva systémové audity u Řídícího orgánu EÚS a čtyři audity operací u saských kontrolorů za 
účetní rok 2018/2019. Intenzivně se pracovalo na odstranění zjištění auditního orgánu.  

V roce 2019 probíhala intenzivní jednání Řídícího a Auditního orgánu k otevřeným bodům 
z auditu operací za účetní rok 2018/2019 a systémového auditu Fondu malých projektů 
s cílem dosažení společného chápání ustanovení Programu, hodnocení chyb a dosažení 
právní jistoty pro další provádění Programu.  

Národní orgán provedl na české straně v roce 2019 dvě kontroly. Kontrola u Centra pro regi-
onální rozvoj České republiky již byla ukončena, přičemž nebyly zjištěny žádné nesrovnalos-
ti. V říjnu 2019 byla zahájena kontrola u Ústeckého kraje a zatím nebyla ukončena. Auditní 
orgán provedl 9 auditů operací u konečných příjemců dotace a systémový audit u Národního 
orgánu. 
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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 2019 bylo schváleno 12 projektů o objemu 
15.764.672,09 EUR z EFRR. To odpovídá výši navázání pro-
středků ve výši 99,80 %. 8 projektů bylo úplně zrealizováno a 
ověřeno. Na ukončené projekty bylo vyplaceno 
8.553.872,92 EUR z EFRR. Příčinou snížení navázání pro-
středků o 120.821,23 EUR v porovnání s předchozím rokem 
jsou úspory vrácené z ukončených projektů. 

Od září roku 2016 je pro celou prioritní osu z důvodu aktuální-
ho stavu realizace pozastaven příjem žádostí.  

Alokaci prostředků v prioritní ose 1 lze schválením náhradních 
projektů překročit o 5,00 milionů EUR: V prioritní ose 1 byly 
celkem potvrzeny 4 náhradní projekty o objemu 3,65 mil. EUR 

z EFRR a 1 projekt s objemem 2,29 mil. EUR z EFRR je na 

čekací listině. Jejich schválení bude možné až po vrácení 
úspor z ukončených projektů. 

Jiné projektové žádosti nebyly Společnému sekretariátu před-
loženy.  

Celkově były v prioritní ose 1 zamítnuty 4 žádosti o poskytnutí 
dotace o objemu 6,51 mil. EUR z EFRR v rámci kvalifikace 
projektů nebo Monitorovacím výborem.  

Od zahájení Programu byla na 12 schválených projektů pří-

jemcům vyplacena dotace ve výši 13.767.119,71 EUR. Do 

konce sledovaného období bylo z této částky uplatněno u 
Řídícího orgánu 13.745.777,98 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 2019 bylo schváleno 47 projektů o objemu 

68.327.870,70 EUR z EFRR. Navázání prostředků činí celko-

vě 99,44 %. Do konce roku 2019 bylo úplně zrealizováno 

a ověřeno 5 projektů. Na ukončené projekty bylo vyplaceno 

8.046.934,98 EUR z EFRR. 

Od prosince roku 2017 je pro celou prioritní osu z důvodu 

aktuálního stavu realizace pozastaven příjem projektových 

žádostí.  

Alokaci prostředků v prioritní ose 2 lze schválením náhradních 

projektů překročit o 10,00 mil. EUR: Do konce roku 2019 byly 

schváleny 4 náhradní projekty o objemu 2,55 mil. EUR z EF-

RR. Dalších 7 projektů, potvrzených Monitorovacích výborem, 

o objemu 8,16 mil. EUR z EFRR a 2 projekty na čekací listině 

o objemu 1,39 mil. EUR z EFRR čekají na úspory vrácené 

z prováděných projektů.  

Jiné projektové žádosti nebyly Společnému sekretariátu před-

loženy.  

Celkem bylo 33 žádostí s objemem 42,86 mil. EUR z EFRR 

žadateli staženo nebo zamítnuto v rámci kvalifikace projektů 

popř. Monitorovacím výborem.  

Z celkem 47 schválených projektů byly do konce roku 2019 

vyplaceny příjemcům 43 projektů dotační prostředky ve výši 

38.278.802,98 EUR. Do konce sledovaného období bylo z této 

částky uplatněno u Řídícího orgánu 38.262.178,10 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  

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 2019 bylo schváleno 41 projektů o objemu 

27.605.367,97 EUR z EFRR. Stav navázání prostředků činí 

99,86 %. Dosud byly úplně zrealizovány a ověřeny 4 projekty. 

Na ukončené projekty bylo vyplaceno 4.407.333,94 EUR 

z EFRR. 

Alokaci prostředků v prioritní ose 3 lze schválením náhradních 

projektů překročit o 5,00 mil. EUR. Ke konci roku 2019 byly 

schváleny oba náhradní projekty potvrzené Monitorovacím 

výběrem o objemu 0,79 mil. EUR z EFRR.  

Společnému sekretariátu byly aktuálně předloženy 3 žádosti o 

poskytnutí dotace s objemem 0,93 mio. EUR z EFRR. Protože 

lze počítat i s dalšími úsporami z realizovaných projektů, usilu-

je Společný sekretariát nadále o akvizici dalších projektových 

žádostí pro tuto prioritní osu. 

V prioritní ose 3 bylo 33 žádostí s objemem 24,75 mil. EUR z 

EFRR zamítnuto v rámci kvalifikace projektů nebo Monitoro-

vacím výborem. 

Z celkem 41 schválených projektů byly do konce roku 2019 

vyplaceny příjemcům 39 projektů dotační prostředky ve výši 

17.475.949,75 EUR. Do konce sledovaného období bylo z této 

částky uplatněno u Řídícího orgánu 17.313.630,55 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 2019 bylo schváleno 37 projektů o objemu 

36.090.900,72 EUR z EFRR. Stav navázání prostředků činí 

99,34 %. Dosud byl úplně zrealizován a ověřen jeden projekt, 

který obdržel dotaci ve výši 463.118,80 EUR.  

Společnému sekretariátu byly předloženy 2 žádosti o objemu 

0,78 mil. EUR z EFRR. Aby bylo dosaženo úplného navázání 

a dodatečného nasazení prostředků ve výši 5,0 mil. EUR 

cestou schválení náhradních projektů, je nutno získat další 

projektové žádosti. Společný sekretariát usiluje pro tuto prio-

ritní osu o akvizici nových žádostí.  

V prioritní ose 4 bylo 33 žádostí s objemem 23,96 mil. EUR z 

EFRR zamítnuto v rámci kvalifikace projektů nebo Monitoro-

vacím výborem. 

Z celkem 37 schválených projektů byly do konce roku 2019 

vyplaceny příjemcům 33 projektů dotační prostředky ve výši 

17.736.483,61 EUR. Do konce sledovaného období bylo z této 

částky uplatněno u Řídícího orgánu 17.074.068,38 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  

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, přede-

vším pro financování Společného sekretariátu a pro podpůrné 

struktury Saské rozvojové banky. Kromě toho byla 

z prostředků technické pomoci financována především pra-

covní místa u Řídícího, Certifikačního a Auditního orgánu. 

Úsilí k zjednodušení administrativy je naplňováno částečným 

přechodem na vyúčtování technické pomoci pomocí zjedno-

dušeného uplatňování výdajů ve formě paušální částky na 

administrativní výdaje ve výši 15 % realizovaných nákladů na 

zaměstnance. S touto změnou vyjádřil Monitorovací výbor 

souhlas na svém zasedání dne 14. května 2019. 

Prostředky Technické pomoci byly kromě toho využity na práci 

s veřejností, výroční informační akci Programu spolupráce a 

pro specifické služby v oblasti IT za účelem úpravy potřebných 

datových systémů.  

Během sledovaného období byly vynaloženy dílčí částky 

za evaluaci během programového období. První zpráva hod-

notitele k evaluaci prioritních os 1 až 4 byla přijata (dopadová 

evaluace). 

Implementační struktury Programu spolupráce v České repub-

lice (krajské úřady, Centrum pro regionální rozvoj a Národní 

orgán) jsou rovněž spolufinancovány z prostředků technické 

pomoci. 
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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. Další zpráva k ukazatelům výsledků bude předložena ve Výroční zprávě o provádění Programu 2022 
a v Závěrečná zprávě. 
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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 7     

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

OI1 počet  0 0 1 16 16 16     

Kumulativní hodnota 
– výstupy dosažené 
operacemi 

OI2 

Subjekty, které se 
účastní společného 
projektu  

počet 40 0 0 0 0 70 86     

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

OI2 počet 40 0 10 72 77 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. Další 
zpráva k ukazatelům výsledků bude předložena ve Výroční zprávě o provádění Programu 2022 a v Závěrečná zprávě. 
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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 5     

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

OI3 počet 5 0 0 6 9 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. Další zpráva k ukazatelům výsledků bude předložena ve Výroční zprávě o provádění Programu 2022 a v Závěrečná zprávě. 
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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 2     

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

CO14 km silnic 6 0 0 0 3,68 8 9,11     

Kumulativní hodnota 
– výstupy dosažené 
operacemi 

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

počet 45 0 0 0 0 25 36     

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

OI4 počet 45 0 4 71 71 80 98     
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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 9     

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

OI5 počet 10 0 0 13 13 14 18     
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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. Další zpráva k ukazatelům výsledků bude předložena ve Výroční 
zprávě o provádění Programu 2022 a v Závěrečná zprávě. 
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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 0 228 473     

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

CO23 ha 340 0 0 100 507 509 509     

Kumulativní hodnota 
– výstupy dosažené 
operacemi 

OI8 

Počet nově vytvoře-
ných strategií a ná-
strojů  

počet 10 0 0 0 0 0 4     

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

OI8 počet 10 0 0 1 24 26 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. Další zpráva k ukazatelům výsledků 
bude předložena ve Výroční zprávě o provádění Programu 2022 a v Závěrečná zprávě. 
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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 hodnotitelem. 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. Další zpráva k ukazatelům výsledků bude předložena ve Výroční zprávě o provádění Programu 2022 a v Závěrečná zprávě. 
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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 33.213     

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

CO46 počet 9.000 0 1.595 19.229 29.236 29.236 30.066     

Kumulativní hodnota 
– výstupy dosažené 
operacemi) 

OI10 

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

počet 7 0 0 0 0 3 17     

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

OI10 počet 7 0 1 6 26 26 28     
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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. Další zpráva k ukazatelům výsledků bude předložena ve Výroční zprávě o 
provádění Programu 2022 a v Závěrečná zprávě. 
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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 0 176 320     

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

OI11 počet 150 0 0 170 242 301 398     

Kumulativní hodnota 
– výstupy dosažené 
operacemi 

OI12 

Počet společných 
koncepcí a řešení  

počet 10 0 0 0 0 3 25     

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

OI12 počet 10 0 0 22 40 45 48     
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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 1.922     

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

OI13 počet 1.040 0 1.040 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 78     

Vybrané operace OI14 počet 70 0 0 70 70 74 74     

Plně provedené ope-
race 

OI15 
Provedené studie a 
evaluace  

počet 3 0 0 0 0 2 3     

Vybrané operace OI15 počet 3 0 0 4 4 4 4     

Výstupy dosažené 
operacemi 

OI16 
Informační akce k 
programu spolupráce  

počet 6 0 0 1 2 3 4     

Vybrané operace OI16 počet 6 0 0 6 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 31,14     

Vybrané operace OI17 počet 22,2 0 0 22,2 31,63 34,02 31,14     
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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  
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finanční 
ukazatel 

 
FI1 

certifikované 
výdaje, které 
byly vynaloženy 
příjemci a zahr-
nuty do žádostí 
o platby zasla-
ných EK  

Euro  2.267.749 18.584.362   0 2.660.082,75 10.041.228,88 15.089.386,69     

1 

ukazatel 
výstupu 

DS2 
subjekty, které 
se účastní spo-
lečného projektu 

počet 12 0   72 77 77 77     

1 OI2 počet 0 40   0 0 70 86     
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2 finanční 
ukazatel FI2 

certifikované 
výdaje, které 
byly vynaloženy 
příjemci a zahr-
nuty do žádostí 
o platby zasla-
ných EK 

Euro  9.864.709 80.841.970   0 2.594.760,63 19.940.835,36 37.704.658,79     

2 
ukazatel 
výstupu 

DS3 
Společné aktivity 
zaměřené na 
ochranu nebo 
zlepšení kvality 
vod  

počet 2 0   6 9 9 9     

2 OI3 počet 0 5   0 0 2 5     

2 

ukazatel 
výstupu 

DS4 
Podpořené stat-
ky přírodního a 
kulturního dědic-
tví včetně turis-
tické infrastruk-
tury  

počet 10 0   71 71 80 98     

2 OI4 počet 0 45   0 0 25 36     
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3 
finanční 
ukazatel  FI3 

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

Euro  3.968.561 32.522.632   0 2.492.143,38 9.326.290,30 17.765.369,80     

3 

ukazatel 
výstupu 

DS46 

Účastníci společ-
ných programů 
vzdělávání a od-
borné přípravy na 
přeshraniční pod-
poru zaměstna-
nosti mládeže, 
vzdělávacích příle-
žitostí, vysoko-
školského vzdělání 
a odborné přípravy 

počet 900 0   19.229 29.236 29.236 30.066     

3 CO46 počet 0 
9.000 

 
  0 0 16.140 33.213     
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4 finanční 
ukazatel  FI4 

certifikované 
výdaje, které byly 
vynaloženy pří-
jemci a zahrnuty 
do žádostí o 
platby zaslaných 
EK  

Euro  5.215.824 42.744.030   0 2.380.184,61 9.250.062,84 18.402.396,68     

4 
ukazatel 
výstupu 

DS11 
subjekty zapojené 
do projektů 

počet 50 0   170 242 301 398     

4 OI11 počet 0 150   0 0 176 320     
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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 celkové-
ho přídělu, na 

nějž se vztahují 
způsobilé 

výdaje vykáza-
né příjemci (v 

%) 

Počet vybra-
ných operací 

1 EFRR celkové 
výdaje 18.584.362,00 85,00 18.624.469,73 100,22 18.372.995,17 16.246.373,82 87,42 12 

2 EFRR celkové 
výdaje 80.841.970,00 85,00 81.351.320,39 100,63 79.216.407,68 45.798.635,46 56,65 47 

3 EFRR celkové 
výdaje 32.522.632,00 85,00 32.757.809,68 100,72 30.320.992,59 20.682.738,99 63,59 41 

4 EFRR celkové 
výdaje 42.744.030,00 85,00 42.565.009,64 99,79 40.810.876,17 20.779.113,02 48,61 37 

5 
(TP) EFRR celkové 

výdaje 14.581.576,00 65,00 14.581.576,00 100,00 14.581.576,00 7.584.551,96 52,01 151 

 EFRR  189.274.570,00 83,46 189.971.185,44 100,37 183.302.847,61 111.091.413,25 58,69 288 
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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  7.245.411,70 6.997.202,54 5.464.342,46 4 

1 EFRE 087 01 02 07  5.425.319,33 5.425.319,33 5,084.528,32 4 

1 EFRE 087 01 03 07  5.953.738,70 5.950.473,30 5.655.435,78 4 

2 EFRE 021 01 01 07 5.938.006,82 5.938.006,82 2.808.093,75 2 

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

2 EFRE 021 01 03 07 3.681.795,76 3.632.510,96 1.512.291,22 1 

2 EFRE 034 01 01 07 7.681.316,59 7.680.336,93 1.038.404,55 1 

2 EFRE 034 01 02 07 8.007.924,52 8.000.433,48 5.450.820,54 1 

2 EFRE 034 01 03 07 1.647.601,75 1.647.601,75 0,00 1 

2 EFRE 085 01 01 07 6.352.877,18 6.046.128,98 3.370.845,17 9 

2 EFRE 085 01 02 07 2.569.895,04 2.569.895,04 1.610.529,96 3 

2 EFRE 085 01 03 07 1.465.117,73 1.338.210,31 366.681,45 2 

2 EFRE 092 01 01 07 1.285.080,48 1.246.298,50 817.782,22 2 
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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 092 01 02 07 5.038.632,43 4.754.019.78 2.398.776,12 3 

2  EFRE 092 01 03 07 9.741.530,00 9.610.843,18 5.994.519,04 4 

2 EFRE 093 01 01 07 220,968,00 187.822,80 220.968,00 1 

2 EFRE 093 01 02 07 4.695.507,83 4.151.895,98 2.674.345,98 3 

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

2 EFRE 094 01 01 07 7.990.608,01 7.762.359,39 6.860.703,72 4 

2 EFRE 094 01 02 07 5.889.320,58 5.687.122,03 3.946.922,36 4 

2 EFRE 094 01 03 07 9.145.137,67 8.962.921,75 6.589.639,40 6 

3 EFRE 117 01 01 07 6.861.859,16 6.053.395,79 4.973.137,79 9 

3 EFRE 117 01 02 07 4.977.252,53 4.376.712,18 2.999.146,01 8 

3 EFRE 117 01 03 07 1.608.427,58 1.466.280,99 1.166.324,88 3 

3 EFRE 118 01 01 07 12.206.200,21 11.780.334,87 8.532.628,30 14 

3 EFRE 118 01 02 07 2.984.848,54 2.844.808,65 1.600.701,01 4 

3 EFRE 118 01 03 07 4.119.221,66 3.799.460,11 1.410.801,00 3 

 



 

 

 Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 

Verze z 1. dubna 2020  35

 

 

  

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 29.751.931,85 28.512.336,83 14.397.205,44 27 

4 EFRE 119 01 02 07 12.370.532,79 11.786.302,34 6.157.586,05 9 

4 EFRE 119 01 03 07 533.545,00 512.237,00 224.321,53 1 

5 EFRE 121 01 07 07 13.591.576,00 13.591.576,00 7.130.623,55 142 

5 EFRE 122 01 07 07 590.000,00 590.000,00 260.506,70 1 

5 EFRE 123 01 07 07 400.000,00 400.000,00 193.421,71 8 
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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 0,15 226.344,32 0,14 

100247061 555.722,32 0,35 653.791,06 0,41 

100249739 300.501,10 0,19 260.077,66 0,16 

100251051 421.329,89 0,27 421.119,28 0,27 

100257013 187.822,80 0,12 220.968,00 0,14 

100264999 330.386,33 0,21 286.591,32 0,18 

100267011 761.935,75 0,48 733.510,40 0,46 

100267072 488.191,88 0,31 590.246,11 0,37 

100267296 74.889,25 0,05 69.973,43 0,04 

100268427 561.433,50 0,36 461.482,31 0,29 
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100271608 118.779,76 0,08 138.375,66 0,09 

100274582 221.323,89 0,14 260.381,05 0,16 

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

100281638 143.450,84 0,09 131.711,55 0,08 

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

100282105 185.145,66 0,12 99.883,32 0,06 

100282430 159.037,55 0,10 46.646,99 0,03 

100283037 464.839,82 0,29 351.230,95 0,22 

100283039 67.478,10 0,04 43.901,53 0,03 

100283813 329.646,83 0,21 70.095,22 0,04 

100284637 735.767,91 0,47 535.024,98 0,34 

100284891 223.806,96 0,14 128.678,02 0,08 

100287393 7.667,00 0,00 0,00 0,00 

100290546 173.129,30 0,11 126.722,54 0,08 

100304269 550.016,42 0,35 124.002,98 0,08 

100305303 193.171,38 0,12 103.468,43 0,07 

100312915 1.096.129,87 0,69 802.712,26 0,51 

100313804 96.831,44 0,06 27.760,29 0,02 

100314336 296.583,76 0,19 94.775,25 0,06 
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100314623 170.595,85 0,11 85.546,98 0,05 

100320668 176.770,25 0,11 58.325,02 0,04 

100322836 845.132,24 0,54 466.549,13 0,30 

100323904 53.825,40 0,03 11.998,28 0,01 

100328840 342.726,22 0,22 150.549,91 0,10 

100340222 75.328,27 0,05 35.096,17 0,02 

100346365 127.500,00 0,08 44.875,96 0,03 

100348899 118.066,02 0,07 0,00 0,00 

100391441 116.450,00 0,07 0,00 0,00 
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4. Syntéza a hodnocení 

Na podporu dopadové evaluace se provádí doprovodný průzkum na základě dvanácti vy-
braných projektů. Hodnotitel projekty třikrát za dobu jejich realizace navštíví, aby se se-
známil s výchozí situací a pokrokem projektu. Cílem je zachytit a vyhodnotit vyvíjející se 
příspěvek projektu k plnění cílů Programu. Doprovodný výzkum byl zahájen v roce 2017. 
Během sledovaného období byly uzavřeny případové studie z druhého kola hodnocení. 
Třetí doprovodný průzkum by měl být zahájen ještě ve druhé polovině roku 2020. 

V roce 2019 byla rovněž uzavřena první etapa dopadové evaluace, zahájená v roce 2018. 
Hodnotitel představil výsledky Monitorovacímu výboru na zasedání ve dnech 10. a 11. září 
2019. 

Jako pozitivní dílčí výsledek na úrovni Programu hodnotitel v rámci dotazování konstatoval, 
že se intenzita spolupráce kooperačních partnerů v porovnání s dobou před zahájením pro-
jektu a rovněž v porovnání s ex ante hodnocením z roku 2014 zvýšila. Funkční spolupráce 
je základním předpokladem pro rozvíjení tematické působení. 

Dalším dílčím výsledkem dopadové evaluace je zjištění, že už ve zhruba 30 % akčních ob-
lastech (7 z 23) dopadové řetězce, jež hodnotitel definoval v dopadových modelech ve čty-
řech prioritních osách, lze vysledovat a tím potvrdit jejich funkčnost.  

Hodnotitel formuloval celkem šest doporučení, z nichž by čtyři měla být realizována ještě 
během aktuálního programového období. Jedná se především o:  

• zvýšení povědomí kooperačních partnerů o možných úskalích při rozbíhání projektu 
při konzultacích a při monitoringu projektů,  

• zpracování fundovaných závěrečných zpráv k dosaženým výstupům a výsledkům 
na úrovni projektu, jež přesahují zachycované ukazatele; 

Tyto závěrečné zprávy představují důležitý základ pro druhou etapu dopadové eva-
luace. 

• doplnění dopadového modelu o nové dopadové řetězce pro prioritní osu 4 a 

• organizaci tematického síťového setkání kooperačních partnerů a zájemců ve vý-
znamné kooperační oblasti „Rozvoj cestovního ruchu“ za účelem vytváření synergií 
mezi projekty a posílení komunikace mezi klíčovými aktéry. 

První dvě doporučení již byla realizována.  

Pro nové programové období hodnotitel doporučuje:  

• soustředit se na projekty, jež kooperační partneři realizují v oblasti své vlastní pů-
sobnosti a  

• objektivizaci závěrečných zpráv a kontrolu úspěšnosti. 

Detailní komentáře k závěrům a doporučením jsou uvedeny v kapitole 8 „Průběžné vyhod-
nocení výsledků a dopadů Programu spolupráce, závěrečná zpráva z 5. července 2019“. 
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Jako první krok k přípravě nového programovacího období 2021-2027 byly během sledo-
vaného období zahájeny práce na socioekonomické analýze a předložen návrh Závěrečné 
zprávy ve znění z 11. listopadu 2019. K  návrhu se v prosinci 2019 uskutečnilo první setká-
ní řídící / redakční skupiny Plánování programu, na kterém hodnotitel představil své závěry 
a skupina o nich diskutovala.Přepracování zprávy na základě připomínek členů skupiny se 
předpokládá do poloviny ledna 2020. 
5. Problémy ovlivňující výkonnost Programu a přijatá opatření 

Během sledovaného období se nevyskytly žádné problémy, které by ovlivňovaly výkonnost 
Programu. 

6. Dodatečné informace, které je možné dle obsahu a cílů Programu 
spolupráce doplnit  

6.1 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. 

Investiční priority Programu 5b) a 6b) svým zaměřením navazují na těžiště a cíle Podunaj-
ské strategie „Řízení rizik v životním prostředí“. Do konce roku 2019 bylo v rámci investiční 
priority 5b) schváleno 12 projektů, z toho bylo 8 projektů ukončeno. Cílem těchto projektů je 
mj. předcházení a zabraňování škod při krizových situacích, zejména povodních. 
V investiční prioritě 6 b) byly celkově podpořeny 3 projekty, jejichž cílem je zejména ochra-
na povrchových a podzemních vod, jakož i hodnocení odolnosti zdrojů podzemní vody a 
zásobování vodou. Všechny tři projekty jsou již v realizaci.  

Investiční priorita Programu 6c) naplňuje částečně těžiště Podunajské strategie „Podpora 
kultury, cestovního ruchu a mezilidských kontaktů“. V Programu bylo celkem podpořeno 
30 projektů, z toho v roce 2019 byly schváleny 4 projekty ve výši 2,30 mil. EUR z EFRR. 
Projekty mají návaznost na dílčí cíle Podunajské strategie udržitelného zachování kulturní-
ho dědictví a přírodních hodnot v oblasti Podunají. Investiční priorita Programu 6d) odpoví-
dá těžišti Podunajské strategie „Ochrana biologické rozmanitosti, krajiny a kvality ovzduší a 
půdy“. V Programu bylo podpořeno do roku 2019 celkem 14 projektů naplňující dílčí cíl této 
strategie, kterým je podpora ochrany rostlinných a živočišných druhů a jejich biotopů.  

Projekty schvalované v investiční prioritě 10b) mají částečně návaznost na Podunajskou 
strategii a její těžiště „Investice do lidských zdrojů a dovedností“. Společně naplňují jednot-
livé dílčí cíle této oblasti, kterými jsou vyšší míra zaměstnanosti v zájmovém území, zvýšení 
kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy a podpora rovných příležitosti a nediskri-
minace. V této investiční prioritě bylo v Programu schváleno celkem 41 projektů, z toho 3 
projekty v roce 2019 ve výši téměř 0,93 mil. EUR z EFRR.  
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V rámci Programu bylo v investiční prioritě 11b) podpořeno 37 projektů, z toho 4 projekty 
v roce 2019. Ukončen byl 1 projekt. V roce 2019 byl mj. podpořen v této prioritní ose projekt 
institucionální spolupráce v oblasti justice, do kterého jsou zapojeny justiční orgány obou 
zemí. V rámci společných akcí mají zároveň být identifikovány osvědčené postupy, které 
mohou přispět k optimalizaci přeshraničních trestních stíhání a realizaci výkonu trestu v 
pohraničí. Projekt naplňuje částečně cíle prioritní oblasti Podunajské strategie Spolupráce 
pro větší bezpečnost a boj proti organizovanému zločinu a závažné trestné činnosti.  
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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  

 
  



 

 

 Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 

Verze z 1. dubna 2020  43

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  

 


