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1. Každoročně požadované údaje 

CCI-Code 2014TC16RFCB017 

Název Roční prováděcí zpráva  

Verze  2020.0 

Sledovaný rok 2020 

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 

Provádění Programu spolupráce bylo v roce 2020 silně ovlivněno vypuknutím celosvětové 
pandemie koronaviru. Detailní informace jsou uvedeny v kapitole 5.  

Bylo schváleno dalších 9 projektů o celkovém objemu zhruba 2,21 mil. EUR z EFRR. 
Od zahájení Programu již bylo schváleno 146 projektů o celkovém objemu 148,70 milio-
nů EUR z EFRR. To odpovídá navázání 100,14 % všech dostupných finančních prostředků.  

V současné době čeká 15 potvrzených projektů s objemem EFRR ve výši celkem 

10,60 mil. EUR na prostředky z úspor realizovaných projektů.  

V rámci administrace projektů dbá Společný sekretariát na to, aby projekty významně  
přispívaly k dosažení cílů ukazatelů na úrovni Programu. Pokud schválené projekty dosáh-
nou splnění plánovaných ukazatelů, budou cíle Programu u ukazatelů výstupu pro rok 2023 
splněny již nyní.  

Dotační subjekt řešil celkem 104 žádostí o změnu projektů. Z toho se 41 změn týkalo  
prodloužení doby realizace projektu v důsledku pandemie koronaviru. V 56 případech bylo 
vyžádáno stanovisko Centra pro regionální rozvoj České republiky. 

Saský Kontrolor ověřil celkem 219 soupisek výdajů o celkovém objemu 16,85 mil. EUR  
celkových výdajů a 96 malých projektů.  

Český Kontrolor ověřil ve sledovaném roce celkem 243 soupisek výdajů o celkovém objemu 
zhruba 12,69 milionů EUR celkových výdajů a 63 malých projektů. 
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Na základě ukončené kontroly podle čl. 23 vyplatila platební jednotka od zahájení provádění 
Programu příjemcům celkem 110,87 milionů EUR z EFRR. Z toho bylo autorizováno Řídícím 
orgánem 109,60 mil. EUR z EFRR. To odpovídá 73,81 % alokace prostředků  
EFRR v Programu. 

Ve 47 projektech ze 146 schválených byla provedena závěrečná kontrola. 

Pravidlo n+3 bylo splněno i pro rok 2020.  

Společný sekretariát získal nové projekty pro investiční priority 10b) a 11b), které byly Moni-
torovacím výborem schváleny jako náhradní projekty. Ke smluvnímu navázání těchto projek-
tů dojde v případě, kdy se do projektu vrátí příslušná částka z jiných projektů. Celkem bylo 
doporučeno ke schválení 8 náhradních projektů.  

S přihlédnutím k dokončení programového období byla přijímána opatření, která byla pravi-
delně projednávána subjekty zodpovědnými za Program.  

Společný sekretariát prováděl intenzivní monitoring projektů, které se nacházejí ve fázi  
realizace. Sledoval pokrok projektu, plnění ukazatelů a termíny pro vyúčtování. V případě 
kritických projektů byla s partnery projektu dohodnuta podpůrná opatření a jejich realizace 
byla sledována. Průběžně byly sledovány rovněž možné úspory s cílem jejich využití pro po-
skytnutí podpory dalším náhradním projektům. 

Po dohodě s Řídícím orgánem může být projektům, které značně ovlivnila pandemie  
koronaviru, poskytnuto prodloužení doby realizace až do 30. června 2023.  

Další podrobnosti k provádění Programu jsou uvedeny v kapitole 3.1. 

Publicita a konzultace  

Od vypuknutí pandemie probíhaly konzultace z větší části online a telefonicky.  

Počínaje „lockdownem“ a uzavřením česko-německé hranice v polovině března 2020  
se těžiště práce postupně přesunulo na řešení dopadů pandemie na jednotlivé projekty 
a Program spolupráce. Na internetových stránkách Programu, prostřednictvím e-mailů 
a zpravodaje byli nositelé projektů informováni o alternativních možnostech realizace aktivit 
v  projektech. 

Z důvodů pandemie koronaviru Covid-19 nebylo možno v roce 2020 uskutečnit žádné akce. 
Výroční konference Programu, plánovaná na říjen 2020, byla přesunuta do roku 2021. Rov-
něž síťovací workshopy se nemohly konat. 

Společný sekretariát pověřil externího zhotovitele vytvořením videa o výsledcích Programu. 
V místech realizace projektů se uskutečnily první natáčecí dny.  

V souvislosti s třicetiletým výročím programu Interreg, uspořádal Interact on-line výstavu, 
kde  byl pomocí posteru představen úspěšný projekt Programu. Další projekt byl prezento-
ván v podcastu „To je Evropa“. V období od června do října 2020 publikoval Společný  
sekretariát pod názvem „Na skok k sousedům“ na internetových stránkách Programu tipy na 
výlet k projektům. Zpravodaj Programu byl v roce 2020 rozeslán jedenáctkrát. 
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Monitorovací výbory 

V důsledku omezení souvisejících s pandemií koronaviru se uskutečnila dvě zasedání  
on-line. Kromě toho proběhla dvě oběžná řízení. 

Monitorovací výbor doporučil ke schválení tři projekty, jedenáct náhradních projektů a tři  
žádosti o navýšení rozpočtu projektu. Pět projektů bylo zamítnuto a dvěma stížnostem 
ze zamítnutých projektů nebylo vyhověno. Schválení jednoho projektu bylo odročeno.  

Členové Monitorovacího výboru byli informováni o realizaci Komunikační strategie, o pláno-
vané Výroční konferenci, o síťovacích workshopech, o Komunikačním plánu na rok 2021 
a o stavu přípravy nového programového období 2021–2027. Kromě toho představily česko-
saské euroregiony Monitorovacímu výboru stav realizace Fondu malých projektů. 

Žádosti o platbu 

Během sledovaného období byly Evropské komisi předloženy celkem čtyři žádosti o platbu 
o celkovém objemu 38.773.476,18 EUR. Evropská komise z toho proplatila 
29.332.877,46 EUR. 

Audit a kontroly  

V rámci výkonu odborného dohledu neprovedl Řídící orgán v účetním roce 2019/2020 
v Saské rozvojové bance – dotační bance – (SAB) žádnou kontrolu. Důvodem bylo omezení 
kontaktů v souvislosti s pandemií. Řídící orgán přesto nadále zajišťuje odborný dohled,  
například v rámci pravidelných jednání s SAB, různými dotazy či v rámci řešení obecných 
témat.  

Z důvodů opatření v souvislosti s pandemií koronaviru nebylo možno na české, ale ani na 
saské straně provádět plánované kontroly na místě. 

Celkem bylo zkontrolováno 34 projektů, z toho 16 na české a 18 na saské straně. 

Národní orgán z důvodu protiepidemických opatření nezahájil v roce 2020 žádné kontroly. 
Kontrola Ústeckého kraje zahájená v říjnu 2019 byla ukončena v březnu 2020.  

Auditní orgán provedl 17 auditů operací u konečných příjemců dotace a systémový audit 
u Národního orgánu. Auditní orgán ukončil 5 systémových auditů. 
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3. Realizace prioritních os  

3.1 Přehled realizace  

ID Prioritní osa 
Důležité informace k realizaci 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 2020 bylo schváleno 12 projektů o objemu 
15.729.300,43 EUR z EFRR. To odpovídá navázání prostřed-
ků ve výši 99,57 %. Ukončeno a ověřeno bylo 11 projektů.  
Na ukončené projekty bylo vyplaceno 13.769.645,82 EUR 
z EFRR. Příčinou snížení navázání prostředků 

o 35.371,66 EUR v porovnání s předchozím rokem jsou úspo-

ry 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 milionů EUR: V prioritní ose 1 byly cel-
kem 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. Schválení bude možné až po vrácení 

úspor z ukončených projektů. 

Další projektové žádosti na Společném sekretariátu předlože-
ny nejsou.  

V prioritní ose 1 byly celkem zamítnuty 4 žádosti o poskytnutí 
dotace o objemu 6,51 mil. EUR z EFRR v rámci administrace 
projektů nebo Monitorovacím výborem.  

Od zahájení Programu byla na 12 schválených projektů pří-
jemcům vyplacena dotace ve výši 15.067.122,01 EUR. 

Do konce sledovaného období bylo z této částky autorizováno 
Řídícím orgánem 15.067.122,01 EUR z EFRR. 
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ID Prioritní osa 
Důležité informace k realizaci 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 2020 bylo schváleno 48 projektů o objemu 

68.462.216,29 EUR z EFRR. Navázání prostředků činí celko-

vě 99,63 %. Do konce roku 2020 bylo ukončeno a ověřeno 

12  projektů. Na ukončené projekty bylo vyplaceno 

14.742.551,07 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 milionů EUR: Do konce roku 2020 bylo 

schváleno 5 z náhradních projektů o objemu 2,76 mil. EUR  

z EFRR. Další 4 projekty, potvrzené Monitorovacím výborem, 

o objemu 3,31 mil. EUR z EFRR čekají na úspory vrácené 

z realizovaných projektů. Na čekací listině nejsou žádné pro-

jekty.  

Další projektové žádosti na Společném sekretariátu předlože-
ny nejsou.  

Celkem bylo 37 žádostí s objemem 47,76 mil. EUR z EFRR 

žadateli staženo nebo zamítnuto v rámci administrace projektů 

popř. Monitorovacím výborem.  

Z celkem 48 schválených projektů byly do konce roku 2020 

vyplaceny příjemcům 45 projektů dotační prostředky ve výši 

50.119.534,63 EUR. Do konce sledovaného období bylo z této 

částky autorizováno Řídícím orgánem 49.490.856,70 EUR 

z EFRR. 
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ID Prioritní osa 
Důležité informace k realizaci 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 2020 bylo schváleno 45 projektů o objemu 

28.061.451,85 EUR z EFRR. Stav navázání prostředků činí 

101,51 %. Dosud bylo ukončeno a ověřeno 16 projektů.  

Na ukončené projekty bylo vyplaceno 10.727.773,94 EUR 

z EFRR. 

Alokaci prostředků v prioritní ose 3 lze schválením náhradních 

projektů překročit o 5 mil. EUR. Do konce roku 2020 bylo pět  

z náhradních projektů o objemu 1,52 mil. EUR schváleno. 

Další dva Monitorovacím výborem potvrzené náhradní projek-

ty o objemu 0,65 mil. z  EFRR čekají na úspory z realizova-

ných projektů. 

Společnému sekretariátu byly předloženy 3 žádosti o  poskyt-

nutí dotace s objemem 0,63 mil. EUR z EFRR. Protože lze 

počítat i s dalšími úsporami z realizovaných projektů, usiluje 

Společný sekretariát nadále o akvizici dalších projektových 

žádostí pro tuto prioritní osu. 

V prioritní ose 3 bylo 35 žádostí s objemem 24,83 mil. EUR 

z EFRR zamítnuto v rámci administrace projektů nebo Monito-

rovacím výborem. 

Z celkem 45 schválených projektů byly do konce roku 2020 

vyplaceny příjemcům 40 projektů dotační prostředky ve výši 

21.578.142,17 EUR. Do konce sledovaného období bylo z této 

částky autorizováno Řídícím orgánem 21.251.368,99 EUR 

z EFRR. 
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ID Prioritní osa 
Důležité informace k realizaci 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 2020 bylo schváleno 39 projektů o objemu 

36.449.646,33 EUR z EFRR. Stav navázání prostředků činí 

100,32 %. Dosud bylo ukončeno a ověřeno osm projektů 

s výší dotace 5.681.823,73 EUR.  

Alokaci prostředků v prioritní ose 4 lze schválením náhradních 

projektů překročit o 5 mil. EUR. Do konce roku 2020 byly 

tři z projektů o objemu 0,52 mil. EUR, které potvrdil Monitoro-

vací výbor jako náhradní, schváleny. Další čtyři Monitorovacím 

výborem potvrzené náhradní projekty o objemu 0,70 mil. EUR 

z EFRR čekají na úspory z realizovaných projektů. 

Společnému sekretariátu byla předložena 1 žádost o objemu 

0,18 mil. EUR. Aby bylo dosaženo úplného navázání a doda-

tečného překročení do výše 5,0 mil. EUR schválením náhrad-

ních projektů, je nutno získat další projektové žádosti. Společ-

ný sekretariát usiluje pro tuto prioritní osu o akvizici nových 

žádostí.  

V prioritní ose 4 bylo 37 žádostí s objemem 25,62 mil. EUR 

z EFRR zamítnuto v rámci administrace projektů nebo Monito-

rovacím výborem. 

Z celkem 39 schválených projektů byly do konce roku 2020 

vyplaceny příjemcům 35 projektů dotační prostředky ve výši 

24.101.918,78 EUR. Do konce sledovaného období bylo z této 

částky autorizováno Řídícím orgánem 23.796.991,78 EUR 

z EFRR. 
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ID Prioritní osa 
Důležité informace k realizaci 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  

rozhodl Monitorovací výbor formou rámcového usnesení. 

Navázání prostředků tak činí 100 %. 

Prostředky jsou využívány především pro financování potřeb-

ných implementačních struktur Programu spolupráce, zejmé-

na pro financování Společného sekretariátu a další potřebné 

struktury v Saské rozvojové bance – dotační bance –. Kromě 

toho jsou z prostředků Technické pomoci spolufinancována 

především pracovní místa na Řídícím, Certifikačním a Audit-

ním orgánu. Úsilí ke zjednodušení administrativy je naplňová-

no částečným přechodem na vyúčtování Technické pomoci 

pomocí zjednodušeného uplatňování výdajů ve formě paušál-

ní částky na administrativní výdaje ve výši 15 % realizovaných 

nákladů na zaměstnance. Prostředky Technické pomoci byly 

kromě toho využity na publicitu a pro specifické služby v ob-

lasti IT za účelem úpravy potřebných datových systémů. 

V rámci dopadové evaluace programu byla financována Soci-

oekonomická analýza pro přípravu programového období 

2021–2027.  

Implementační struktury Programu spolupráce v České repub-

lice (krajské úřady, Centrum pro regionální rozvoj a Národní 

orgán) jsou rovněž spolufinancovány z prostředků technické 

pomoci. 

SAB byla pověřena realizací přípravných a implementačních 

prací pro následující program v programovém období  

2021–2027. Stěžejními úlohami jsou implementace procesů, 

příprava datových systémů a oblast komunikace a publicita. 
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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 

 
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 Závěrečné zprávě. 

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  
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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 16    

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

OI1 počet 4 0 0 1 16 16 16 16    

Kumulativní hodnota 
– výstupy dosažené 
operacemi 

OI2 

Subjekty, které se 
účastní společného 
projektu  

počet 40 0 0 0 0 70 86 91    

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

OI2 počet 40 0 10 72 77 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 Závěrečné 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 5    

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

OI3 počet 5 0 0 6 9 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 Závěrečné 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 3    

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

CO14 km silnic 6 0 0 0 3,68 8 9,11 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 60    

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

OI4 počet 45 0 4 71 71 80 98 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 9    

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

OI5 počet 10 0 0 13 13 14 18 19    
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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 Závěrečné 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 0 228 473 484    

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

CO23 ha 340 0 0 100 507 509 509 509    

Kumulativní hodnota 
– výstupy dosažené 
operacemi 

OI8 

Počet nově vytvoře-
ných strategií a ná-
strojů  

počet 10 0 0 0 0 0 4 8    

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

OI8 počet 10 0 0 1 24 26 26 26    
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3.2.1.3 Prioritní osa 3 – Investice 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 Závěrečné 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 nezaměstna-
ných ve věku 15–24 
let vztažený na pro-
gramové 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 Závěrečné 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 44.591    

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 31.486    

Kumulativní hodnota 
– výstupy dosažené 
operacemi) 

OI10 

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

počet 7 0 0 0 0 3 17 107    

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

OI10 počet 7 0 1 6 26 26 28 31    

 

                                                
7 Poznámka: U dvou projektů byla u indikátoru OI10 nahlášena jiná opatření než byla původně plánována. To bylo v roce 2020 objasněno a upraveno. Hodnota indikátoru byla snížena. 
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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   1,478      

                                                
8 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 Závěrečné 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 0 176 320 413    

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

OI11 počet 150 0 0 170 242 301 398 433    

Kumulativní hodnota 
– výstupy dosažené 
operacemi 

OI12 

Počet společných 
koncepcí a řešení  

počet 10 0 0 0 0 3 25 31    

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

OI12 počet 10 0 0 22 40 45 48 50    
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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 8249 1.922 2.275    

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 1.040    

 
 
  

                                                
9 Na základě kontroly provedené 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 7810    

Vybrané operace OI14 počet 70 0 0 70 70 74 78 78    

Plně provedené ope-
race 

OI15 
Provedené studie a 
evaluace  

počet 3 0 0 0 0 2 3 4    

Vybrané operace OI15 počet 3 0 0 4 4 4 4 4    

Výstupy dosažené 
operacemi 

OI16 
Informační akce k 
programu spolupráce  

počet 6 0 0 1 2 3 4 411    

Vybrané operace OI16 počet 6 0 0 6 6 6 6 6    

                                                
10 Z důvodu koronavirové pandemie se nekonala žádná školení. 
11 Výroční konference byla z důvodu pandemie COVID-19 přeložena do roku 2021. 
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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 22,12    

Vybrané operace OI17 počet 22,2 0 0 22,2 31,63 34,02 31,14 22,12    
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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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20
23

 

1 
finanční 
ukazatel 

 
FI1 

certifikované 
výdaje, které 
byly vynalo-
ženy příjemci 
a zahrnuty 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 17.367.737,17    

1 

ukazatel 
výstupu 

DS2 subjekty, 
které se 
účastní spo-
lečného pro-
jektu 

počet 12 0   72 77 77 77 77    

1 OI2 počet 0 40   0 0 70 86 91    
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2 finanční 
ukazatel FI2 

certifikované 
výdaje, které 
byly vynalo-
ženy příjemci 
a zahrnuty 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 57.509.056,38    

2 

ukazatel 
výstupu 

DS3 
Společné 
aktivity zamě-
řené na 
ochranu nebo 
zlepšení kvali-
ty vod  

počet 2 0   6 9 9 9 9    

2 OI3 počet 0 5   0 0 2 5 5    

2 

ukazatel 
výstupu 

DS4 
Podpořené 
statky přírod-
ního a kultur-
ního dědictví 
včetně turis-
tické in-
frastruktury  

počet 10 0   71 71 80 98 98    

2 OI4 počet 0 45   0 0 25 36 60    
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3 
finanční 
ukaza-
tel  

FI3 

certifikované 
výdaje, které 
byly vynaloženy 
příjemci a zahr-
nuty do žádostí 
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 24.363.476,43    

3 

ukaza-
tel 
výstupu 

DS46 

Účastníci spo-
lečných pro-
gramů vzdělá-
vání a odborné 
přípravy na 
přeshraniční 
podporu za-
městnanosti 
mládeže, vzdě-
lávacích příleži-
tostí, vysoko-
školského vzdě-
lání a odborné 
přípravy 

po-
čet 900 0   19.229 29.236 29.236 30.066 31.486    

3 CO4
6 

po-
čet 

0 
9.000 

 
  0 0 16.140 33.213 44.591    
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4 finanční 
ukazatel  FI4 

certifikované 
výdaje, které 
byly vynalo-
ženy příjemci 
a zahrnuty do 
žádostí o 
platby zasla-
ných EK  

Euro  5.215.824 42.744.030   0 2.380.184,61 9.250.062,84 18.402.396,68 26.668.176,82    

4 
ukazatel 
výstupu 

DS11 subjekty za-
pojené do 
projektů 

počet 50 0   170 242 301 398 433    

4 OI11 počet 0 150   0 0 176 320 413    
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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 celkem 18.584.362,00 85,00 18.561.555,39 99,88 18.309.780,83 17.775.553,51 95,65 12 

2 EFRR celkem  80.841.970,00 85,00 82.129.230,35 101,59 79.843.840,11 59.320.476,57 73,38 48 

3 EFRR celkem 32.522.632,00 85,00 33.584.271,60 103,26 31.046.760,23 25.500.534,80 78,41 45 

4 EFRR celkem 42.744.030,00 85,00 42.652.349,32 99,79 40.768.544,64 28.577.172,90 66,86 39 

5 
(TH) EFRR celkem 14.581.576,00 65,00 14.581.576,00 100,00 14.581.576,00 9.361.887,39 64,20 162 

 EFRR  189.274.570,00 83,46 191.508.982,66 101,18 184.550.501,81 140.535.625,17 74,25 306 
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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 EFRR 087 01 01 07  7.245.411,70 6.997.202,54 6.495.896,68 4 

1 EFRR 087 01 02 07  5.404.068,20 5.403.768,20 5.403.768,20 4 

1 EFRR 087 01 03 07  5.912.075,49 5.908.810,09 5.875.888,63 4 

2 EFRR 021 01 01 07 5.560.006,82 5.560.006,82 4.426.632,85 2 

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

2 EFRR 021 01 03 07 3.681.795,76 3.632.510,96 2.897.035,03 1 

2 EFRR 034 01 01 07 8.244.240,88 8.143.419,85 2.637.877,95 1 

2 EFRR 034 01 02 07 8.007.924,52 8.000.433,48 7.140.386,67 1 

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

2 EFRR 085 01 01 07 6.352.486,18 6.045.737,98 4.542.573,76 9 

2 EFRR 085 01 02 07 2.569.895,04 2.569.895,04 2.100.236,87 3 

2 EFRR 085 01 03 07 1.465.117,73 1.338.210,31 800.070,52 2 

2 EFRR 092 01 01 07 1.285.080,48 1.246.298,50 1.039.143,50 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 EFRR 092 01 02 07 5.309.473,43 5.024.860,78 3.560.818,52 3 

2 EFRR 092 01 03 07 9.740.631,51 9.610.079,47 6.791.658,49 4 

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

2  EFRR 093 01 02 07 4.979.298,03 4.388.797,39 2.800.658,90 4 

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

2 EFRR 094 01 01 07 8.043.205,99 7.814.957,37 7.739.565,57 4 

2 EFRR 094 01 02 07 5.857.217,32 5.655.018,77 4.869.276,14 4 

2 EFRR 094 01 03 07 9.164.286,91 8.078.188,84 7.753.573,80 6 

3 EFRR 117 01 01 07 7.318.592,63 6.485.794,77 5.594.079,70 11 

3 EFRR 117 01 02 07 5.227.644,92 4.598.225,97 3.811.917,11 9 

3 EFRR 117 01 03 07 1.582.819,90 1.443.234,00 1.273.180,13 3 

3 EFRR 118 01 01 07 12.405.350,87 11.970.665,78 10.080.890,54 15 

3 EFRR 118 01 02 07 2.836.697,36 2.703.447,93 2.337.291,80 4 

3 EFRR 118 01 03 07 4.213.165,92 3.845.391,78 2.403.175,52 3 
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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 EFRR 119 01 01 07 29.383.532,74 28.123.074,64 19.757.826,97 27 

4 EFRR 119 01 02 07 12.442.072,49 11.857.842,04 8.396.695,12 10 

4 EFRR 119 01 03 07 826.744,09 787.627,96 422.650,81 2 

5 EFRR 121 01 07 07 13.591.576,00 13.591.576,00 8.842.668,11 152 

5 EFRR 122 01 07 07 590.000,00 590.000,00 317.344,53 1 

5 EFRR 123 01 07 07 400.000,00 400.000,00 201.874,75 9 
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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 192.392,72 0,12 226.344,32 0,14 

100247061 555.377,16 0,35 653.385,00 0,41 

100249739 300.083,32 0,19 353.039,24 0,22 

100251051 413.834,41 0,26 486.864,01 0,31 

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

100264999 330.386,33 0,21 372.411,80 0,24 

100267011 765.335,75 0,48 828.209,94 0,52 

100267072 479.187,27 0,30 598.984,09 0,38 

100267296 74.889,25 0,05 79.974,09 0,05 

100268427 561.433,50 0,36 461.482,31 0,29 
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100271608 117.619,29 0,07 138.375,66 0,09 

100274582 221.323,87 0,14 260.381,05 0,16 

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

100281638 143.450,84 0,09 162.946,07 0,10 

100281819 47.996,59 0,03 56.466,58 0,04 

100282105 185.145,66 0,12 200.639,32 0,13 

100282430 159.037,55 0,10 104.438,80 0,07 

100283037 430.035,67 0,27 505.924,37 0,32 

100283039 67.478,10 0,04 72.298,19 0,05 

100283813 329.646,83 0,21 289.980,43 0,18 

100284637 735.767,91 0,47 783.129,10 0,50 

100284891 230.070,27 0,15 198.144,32 0,13 

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 0,35 164.071,66 0,10 

100305303 193.171,38 0,12 145.094,48 0,09 

100312915 1.119.436,44 0,71 1.114.067,11 0,71 

100313804 96.831,44 0,06 63.140,74 0,04 

100314336 296.583,76 0,19 193.787,93 0,12 
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100314623 180.965,85 0,11 151.042,37 0,10 

100320668 185.453,76 0,12 160.392,56 0,10 

100322836 804.029,27 0,51 747.664,14 0,47 

100323904 54.768,05 0,03 25.032,61 0,02 

100328840 342.726,22 0,22 231.989,73 0,15 

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

100346365 123.250,00 0,08 94.910,40 0,06 

100348899 118.066,02 0,07 44.640,28 0,03 

100391441 116.450,00 0,07 0,00 0,00 

 

 



 

 

 Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 
 

Verze z 30. března 2021 39

4. Syntéza a hodnocení 

V rámci evaluace byla ve sledovaném roce ukončena Socioekonomická analýza pro přípra-
vu programového období 2021–2027v podobě analýzy potřeb. Ta tvoří základ pro odůvod-
něný výběr budoucích politických a specifických cílů a definici jednotlivých oblastí činnosti. 

Součástí dopadové evaluace bude zpracování doprovodného průzkumu na dvanácti vybra-
ných projektech. Evaluátor navštíví projekty třikrát během doby realizace a seznámí se 
s průběhem a pokrokem projektu. Cílem je podchytit a vyhodnotit vývoj příspěvku projektu 
k plnění cílů Programu. Tento průzkum byl zahájen v  roce 2017. Během 4. čtvrtletí 2020 
byly zahájeny práce na třetí části doprovodného průzkumu. Pro tyto účely byly evaluátorovi 
zaslány závěrečné zprávy vybraných projektů. S nositeli projektů již byly na české i saské 
straně zahájeny rozhovory. 
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5. Problémy ovlivňující výkonnost Programu a přijatá opatření 

Dopady pandemie koronaviru  

Na začátku roku 2020 byl Program spolupráce ještě řádně realizován. Počínaje polovinou 
března 2020 vstoupila i do Programu výrazně celosvětová pandemie koronaviru. Konzulta-
ce, monitoring projektů a práce s veřejností nebyly v důsledku lockdownu, vyhlášeného dne 
13. března 2020, nadále možné a pokud, pak jen v omezené míře. Postupně se přesunuly 
do online prostředí. Existenciální výzvu pro projekty a struktury Programu spolupráce před-
stavovalo uzavření česko-německé hranice od poloviny března do začátku června 2020. 
Od července do září 2020 bylo možno v realizaci Programu spolupráce téměř normálně 
pokračovat. Počínaje listopadem však realizaci Programu spolupráce ztěžují opětovná 
omezení.  

Jelikož se nositelé projektů a jejich účastníci nemohli v důsledku pandemie koronaviru 
po delší dobu setkávat a realizovat společné aktivity, spočíval monitoring projektů čím dál 
více v řešení dopadů pandemie na jednotlivé projekty, případně na Program spolupráce. 
Společný sekretariát byl v úzkém kontaktu se všemi nositeli projektů. U mnoha projektů 
bylo nutné prodloužit dobu jejich realizace a / nebo provést přesun finančních prostředků 
do  roku 2021 nebo přesuny finančních prostředků v rámci rozpočtu projektu. Informace 
o alternativních možnostech realizace aktivit získali nositelé projektu také na internetových 
stránkách Programu, prostřednictvím hromadných e-mailů a ze zpravodaje. V dubnu 2020 
zveřejnil Společný sekretariát společně s Řídícím orgánem na internetových stránkách 
Programu společně připravené podrobné pokyny („FAQ“). Řídící orgán s Národním orgá-
nem odsouhlasil opatření, která i přes ztížené podmínky umožní nositelům projektů pokra-
čovat v úspěšné realizaci projektů:  

- používání alternativních forem projektových setkání, například formou videokonfe-
rencí,   

- vypuštění méně významných aktivit v případě, že cílů projektu a ukazatelů bude do-
saženo i přesto,  

- prodloužení doby realizace projektu a časové posuny aktivit projektu.  

Monitorovací výbor přijal v roce 2020 usnesení k projektům a návrhům usnesení v rámci 
dvou písemných oběžných řízení a dvou videokonferencí. Prezentace projektů na zasedání 
Monitorovacího výboru nebyly v roce 2020 vzhledem k mimořádné situaci možné.  

Od poloviny března nebyla možná účast na externích akcích v prezenční formě. Společný 
sekretariát přesto byl zastoupen na několika on-line akcích, mezi kterými byly i akce projek-
tů. 

Pandemie ovlivnila od poloviny března i práci s veřejností, kterou Společný sekretariát  
realizuje na základě Komunikační strategie: 

- Výroční konference Programu, připravovaná od začátku roku a plánovaná na říjen, 
byla z iniciativy Řídícího orgánu přesunuta do roku 2021, 
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- Síťovací workshopy pro odborné diskuse, akvizici a navazování kontaktů, plánova-
né původně na duben 2020, bylo nutno po vyhlášení lockdownu dne 13. března 
2020 zrušit, 

- zakázka pro vytvoření videa s výsledky Programu ke konci programového období 
byla zadána místo v dubnu 2020 až v srpnu 2020. První natáčecí práce proběhly 
v září a říjnu 2020 přímo v místě jednotlivých projektů.  

Kvůli omezením nebylo možno distribuovat žádné propagační materiály.  

Pandemie koronaviru v roce 2020 významně ovlivnila i vyúčtování výdajů nositeli projektů 
a  činnost národních Kontrolorů.  

Účast saských Kontrolorů na závěrečných akcích byla pozastavena a případně nahrazena 
účastí ve virtuálním prostoru. Bylo nutno pozastavit i kontroly na místě. 

Kvůli výpadkům pracovníků v důsledku pracovní neschopnosti nebo podmínek karantény 
a přechodu na práci z domova (home office) se objevily ze strany nositelů projektu otázky 
k  možnostem vyúčtování. Důsledkem byly delší doby pro zpracování.  

Nositelé projektů tak stále více hledali alternativní možnosti pro plánovaná setkání a akce. 
Zčásti bylo možné rozdělit velké akce do několika menších setkání, nebo je zrealizovat 
v online formě. Část těchto opatření však musela být přesto zrušena, případně přesunuta 
na pozdější termín.  

V této souvislosti se nositelé projektů dotazovali na možnost pořízení potřebného technic-
kého vybavení, které v původních rozpočtech nebylo obsaženo. 

Proto bylo nutno interně rychle dohodnout pravidla způsobilosti výdajů i upravených aktivit 
projektů, souvisejících s pandemií koronaviru (například stornopoplatky, dodatečné tech-
nické vybavení pro alternativní formáty). 

Na české straně se během této doby podařilo prosadit a zavést postupy elektronického 
zasílání výsledků kontrol podle čl. 23, což přispělo k významnému zjednodušení a zrychlení 
procesů.  

Jelikož nositelé projektů mohou v Sasku využít okamžitou pomoc, byl za účelem zamezení 
dvojího financování vyžadován pro výdaje projektů počínaje březnem 2020 vyplněný formu-
lář „Kompenzační platby v důsledku pandemie koronaviru“. 

Rovněž realizace malých projektů byla silně ovlivněna koronavirem. Některé z již schvále-
ných malých projektů, jejichž realizace byla plánována v období lockdownu, mohla být zrea-
lizována pouze zčásti, nebo vůbec ne. V případě projektů, které bylo možno přesunout 
do následujícího kalendářního roku, byla prodloužena doba jejich realizace. Pokud nebylo 
možno malé projekty přesunout, byly Smlouvy o poskytnutí dotace vypovězeny. Ověřování 
malých projektů Kontrolory probíhalo řádně tak, jako v předchozích letech.  

V rámci úzké spolupráce se Společným sekretariátem a oběma národními Kontrolory pro-
vedl dotační subjekt vyhodnocení řady žádosti o změnu projektu a příslušné úpravy smluv. 
Ve většině případů se jednalo o prodloužení doby realizace projektů, ale i o přesuny fi-
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nančních prostředků mezi kooperačními partnery v rámci projektu. Tyto přesuny byly mimo 
jiné způsobeny využitím alternativních formátů (například videokonferencí) a prodlužováním 
pracovních smluv. 
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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 je součástí Strategie EU pro Podu-
nají (dále Podunajská strategie). Koordinace aktivit Programu s Podunajskou strategií 

je kvůli periferní poloze programového území poměrně omezená, přesto Program svým 

zaměřením dlouhodobě naplňuje některé cíle této strategie. 

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“. Do konce roku 2020 bylo v rámci investiční priority 5b) schváleno 12 projektů, 
z toho 11 projektů již bylo ukončeno. Cílem některých z těchto projektů je mj. zlepšení pre-
vence a zabránění vzniku škod v případě výskytu krizových situací, zejména povodní. 
V investiční prioritě 6b) byly od začátku programového období celkově podpořeny 3 projek-
ty, jejichž cílem je zejména ochrana povrchových a podzemních vod a hodnocení odolnosti 
zdrojů podzemní vody a zásobování vodou. Dosud nebyl ukončen žádný projekt.  

Investiční priorita Programu 6c) naplňuje Podunajskou strategii částečně „podporou kultury, 
cestovního ruchu a mezilidských kontaktů“. V Programu bylo celkem podpořeno 31 projek-
tů, z toho bylo již ukončeno 10 projektů. Cílem schválených projektů je mj. zlepšení stavu 
kulturních památek, zvýšení jejich atraktivity pro návštěvníky a posílení kulturní identity. 
Projekty mají vazbu na dílčí cíle Podunajské strategie v oblasti udržitelného zachování kul-
turního dědictví a přírodních hodnot v Podunají. Investiční priorita Programu 6d) souvisí 

s prioritní oblastí Podunajské strategie „Ochrana biologické rozmanitosti, krajiny a kvality 

ovzduší a půdy“. V Programu bylo podpořeno do roku 2020 celkem 14 projektů naplňující 
dílčí cíl této strategie, kterým je podpora ochrany rostlinných a živočišných druhů a jejich 
biotopů. Dva z těchto projektů již byly do konce roku 2020 ukončeny. 

Projekty schválené v investiční prioritě 10b) mají částečně vazby na Podunajskou strategii 

v  prioritě „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 odborné přípravy a podpora rovných příležitosti a nediskriminace. 

V této investiční prioritě bylo v Programu schváleno celkem 45 projektů, z toho 4 projekty 
v roce 2020. Do konce roku 2020 bylo v této prioritní ose ukončeno již 16 projektů.  

V investiční prioritě Programu 11b) jsou podporovány projekty zaměřené na spolupráci in-
stitucí a úřadů, obcí i setkávání typu people-to-people. Tato investiční priorita úzce souvisí 
s prioritou Podunajské strategie podporující spolupráci institucí a budování jejich kapacit. 
Celkem bylo v této ose podpořeno 39 projektů, z nich 4 v roce 2020. Od začátku programo-
vého období bylo ukončeno 8 projektů. 
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Příloha 

Řídící orgán byl dopisem Evropské komise ze dne 26. června 2020 požádán, aby 
v budoucích výročních a závěrečných zprávách osvětlil důvody signifikantního překročení 
cílových hodnot ve všech dotčených indikátorech. 
 
Tyto důvody uvádíme níže. 
 
Odůvodnění překročení cílových hodnot ukazatelů: 
 
 
Prioritní osa 1: 
 
OI 1 - Počet útvarů povrchových vod, u nichž jsou uplatňována společná řešení. 
 
Cílová hodnota 2023: 4   Dosažená hodnota 2020: 16 
 
Cíl pro ukazatel OI 1 byl stanoven z odhadu možného potenciálu společných opatření 
v blízkosti státní hranice se zřetelem na příhraniční toky povrchových vod, pro které mělo 
být do roku 2021 dosaženo environmentálního cíle podle Směrnice 2000/60/ES, kterou se 
stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky a které současně představují 
úseky s potenciálním signifikantním rizikem povodní. Součástí žádosti o poskytnutí dotace 
byl katalog příhraničních toků povrchových vod, z nichž si měl nositel projektu při podávání 
žádosti příslušný tok povrchové vody vybrat.  
V oblasti „Koncepční ochrana proti povodním“ byly realizovány dva projekty. V jednom pro-
jektu byla zpracována studie proveditelnosti pro protipovodňová opatření přesně pro jeden 
útvar povrchové vody. Ve druhém projektu byly vyvíjeny strategie pro prevenci a zvládání 
rizik, které lze použít pro vícero toků povrchových vod.  
 
 
OI 2 - Subjekty, které se účastní společného projektu 
 
Cílová hodnota 2023: 40   Dosažená hodnota 2020: 91 
 
Ukazatel OI 2 sleduje subjekty, které se projektu zúčastnily přímo jako lead partner nebo 
jako partner projektu, ale i subjekty, které měly z projektu přímý užitek, například díky účasti 
na workshopech, společných cvičeních, výměně zkušeností atd. Ukazatel OI 2 sleduje sub-
jekty z obou oblastí, tedy "Koncepční ochrana proti povodním" a „Požární ochrana, zdra-
votnické záchranné služby a krizové řízení (ochrana před katastrofami)“. V poslední uvede-
né oblasti jsou žadateli převážně subjekty z území, které do projektů zapojily své hasiče a 
zčásti i další instituce. Kromě toho se každého projektu účastní několik partnerů, zčásti až 
sedm. Při stanovení cílové hodnoty nebyl zohledněn jen počet partnerů za projekt, ale i 
instituce, mající z projektu užitek, které ale nejsou partnery projektu. 
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Prioritní osa 2: 
 
OI 3 - Společné aktivity zaměřené na ochranu nebo zlepšení kvality vod 
 
Cílová hodnota 2023: 5   Dosažená hodnota 2020: 5 
 
K překročení cílové hodnoty v tomto ukazateli nedošlo. 
 
 
CO 14 - Celková délka zrekonstruovaných nebo zmodernizovaných silnic 
 
Cílová hodnota 2023: 6 km   Dosažená hodnota 2020: 3 km 
 
K překročení cílové hodnoty v tomto ukazateli nedošlo. 
 
 
OI 4 - Podpořené statky přírodního a kulturního dědictví včetně turistické infrastruktury 
 
Cílová hodnota 2023: 45   Dosažená hodnota 2020: 60 
 
Pro stanovení cílové hodnoty byly využity srovnatelné projekty z oblasti cestovního ruchu 
a kultury z programového období 2007–2013. Během tohoto období bylo celkem zrealizo-
váno 70 projektů, z toho 47 projektů z oblasti cestovního ruchu. Při stanovení cílové hodno-
ty se vycházelo z počtu projektů, které mají být podpořeny.  
Tento ukazatel však nesleduje počet projektů, ale počet objektů turistické infrastruktury, 
podpořené v rámci projektu, a podpořené hmotné a nehmotné kulturní, případně přírodní 
statky. V průběhu realizace Programu se ukázalo, že předmětem podpory je v projektech 
zčásti vícero objektů infrastruktury cestovního ruchu, případně přírodních a kulturních stat-
ků. Dosud dosažená hodnota je proto vyšší než bylo původně předpokládáno. 
 
 
OI 5 - Společná koncepční opatření a marketingová opatření 
 
Cílová hodnota 2023: 10   Dosažená hodnota 2020: 9 
 
K překročení cílové hodnoty v tomto ukazateli nedošlo. 
 
 
CO 23 - Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav z hlediska 
ochrany   
 
Cílová hodnota 2023: 340 ha h   Dosažená hodnota 2020: 484 ha 
 
Základem definice cílové hodnoty byla analýza pěti operací se srovnatelnými opatřeními 
v programovém období 2007–2013. V rámci tohoto opatření byla do fyzických aktivit zahr-
nuta plocha o rozloze 322 ha.  
V aktuálním Programu jsou ukazatelem CO 23 sledovány výlučně plochy, na kterých jsou 
realizovány fyzické aktivity. Dosud bylo schváleno 14 projektů, které k plnění ukazatele 
CO23 přispívají. Během provádění těchto projektů se ukázalo, že pro dosažení cílů je 
v případě některých projektů nutno rozlohu stanovišť rozšířit.  Například v projektu ATHE-
NE, v němž bylo sledováno mimo jiné rozšíření sýčka obecného, již na plochách, které byly 
původně při přípravě žádosti do projektu zahrnuty, sýček nesídlil.  
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Z důvodů dostupného rozpočtu byla cílová hodnota ukazatele výstupu CO 23 odhadnuta na 
rozlohu 340 ha.   
 
 
OI8 - Počet nově vytvořených strategií a nástrojů 
 
Cílová hodnota 2023: 10  Dosažená hodnota 2020: 8 
 
K překročení cílové hodnoty v tomto ukazateli nedošlo. 
 
 
Prioritní osa 3: 
 
CO 46 - Účastníci společných programů vzdělávání a odborné přípravy na přeshraniční 
podporu zaměstnanosti mládeže, vzdělávacích příležitostí, vysokoškolského vzdělání 
a odborné přípravy  
 
 
Cílová hodnota 2023: 9.000   Dosažená hodnota 2020: 44.591 
 
Z opatření v oblasti environmentálního vzdělávání nebo vzdělávání v raném věku měl přímý 
i nepřímý užitek z projektu výrazně větší okruh účastníků. K dalšímu navýšení počtu účast-
níků došlo díky přirozené fluktuaci v mateřských školách, kdy starší ročníky dětí přecházejí 
na základní školy a na jejich místa nastupují mladší děti, které se opět projektů účastní. 
V případě projektů vzdělávání a odborné přípravy a v oblasti kooperace vysokých škol bylo 
díky většímu počtu jednotlivých aktivit v projektech, ale i zapojením dalších institucí do pro-
jektů, osloveno více účastníků než bylo původně plánováno. Zásadně lze konstatovat, že 
programy a akce v projektech se těšily výrazně vyššímu zájmu než se očekávalo. 
 
 
OI 10 - Opatření k harmonizaci / adaptaci a vývoji společných nabídek vzdělávání 
 
Cílová hodnota 2023: 7   Dosažená hodnota 2020: 10 
 
K signifikantnímu překročení cílové hodnoty v tomto ukazateli nedošlo. 
 
 
Prioritní osa 4: 
 
 
OI 11 - Instituce zapojené do projektů 
 
Cílová hodnota 2023: 150   Dosažená hodnota 2020: 413 
 
Na základě zkušeností s  realizací programů spolupráce, získaných v předchozích progra-
mových obdobích, se při stanovení cílové hodnoty pro ukazatel OI 11 vycházelo z toho, 
že na každém projektu se budou spolupodílet cca 3 instituce. S ohledem na dostupné fi-
nanční prostředky se dále vycházelo z toho, že bude možno podpořit cca 46 projektů. 
Z toho bylo odvozeno, že projektů se zúčastní 150 institucí. 
Realizace však ukazuje, že v rámci projektů zpravidla spolupracuje více partnerů než jen 
tři. Ukazatel OI 11 sleduje rovněž instituce, které mají z projektu nepřímý užitek. 
OI 12 – Počet společných koncepcí a řešení 
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Cílová hodnota 2023: 10   Dosažená hodnota 2020: 31 
 
Cílová hodnota pro ukazatel OI 12 vycházela z předpokladu z programového období  
2007–2013. Během tohoto programového období bylo identifikováno 8 projektů, v rámci 
kterých byla realizována srovnatelná opatření.  
Jejich realizace ukázala, že v některých projektech bylo vytvořeno více koncepcí, studií 
a řešení. Bylo tomu tak například v projektech OdCom, Neiße-Ticket nebo v rámci přeshra-
niční spolupráce při rozvoji železniční dopravy. 
 
 
OI 13 - Instituce, které se zapojily do projektů v rámci Fondu malých projektů 
 
Cílová hodnota 2023: 1.040   Dosažená hodnot 2020: 2.275 
 
Cílová hodnota byla definována na základě zkušeností z programového období 2007–2013, 
podle kterých se projektů průměrně účastní 2 instituce, a dostupných finančních prostředků 
pro malé projekty.   
Jako instituce, účastnící se projektu, byli zásadně počítáni oba přímo zúčastnění partneři 
projektu. Dosud dosažené výsledky ukazují, že ke splnění ukazatele přispěly další instituce, 
buď jako další partneři projektu, nebo jako ostatní instituce, účastnící se projektu. Ty je nut-
no při podávání žádosti uvést. Aktivní účast těchto institucí je dokládána v rámci vyúčtování 
projektu. 
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Přehled kategorií zásahů (Prováděcí nařízení (EU) č. 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, bou-
ře a sucha, včetně zvyšování povědomí, civilní ochrany a systémů a infrastruk-
tur 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 in-
frastruktura  

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, 
usnadňování přechodu ze vzdělávání do zaměstnání, upevňování systémů 
odborné přípravy a vzdělávání, zvyšování jejich kvality, a to i prostřednictvím 
mechanismů pro rozpoznávání schopností, uzpůsobení osnov a vytvoření a 
rozvíjení učebních systémů zaměřených na praxi, a to i v rámci duálního vzdě-
lávání a učňovské přípravy  

Prioritní osa 4 

119 Investice do institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy a veřejných slu-
žeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování 
právní úpravy a řádné správy  
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Kategorizace / dimenze (Prováděcí nařízení (EU) č. 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  

 


