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1. Právní základy 

Podle článku 125 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013 vypracuje Řídící orgán vhodné postu-

py a kritéria výběru projektů, jež zajistí, aby projekty přispěly k dosažení specifických cílů a 

výsledků příslušné priority Programu spolupráce, jsou nediskriminační a transparentní a 

zohledňují obecné zásady stanovené v článcích 7 a 8 (rovnost žen a mužů, nediskriminace, 

udržitelný rozvoj).  

Hlavní zásady pro výběr projektů podle článku 8 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 

č. 1299/2013 jsou popsány už Programu spolupráce. 

Podle článku 110 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013 Monitorovací výbor prověřuje 

a schvaluje uplatňovanou metodiku a kritéria výběru operací. 

Podle článku 12 odst. 2 nařízení (EU) č. 1299/2013 musí být projekty přes¬hraniční spolu-

práce realizovány příjemci alespoň ze dvou zúčastněných zemí. V odstavci 4 téhož článku 

se uvádí, že tito příjemci musí spolupracovat na rozvoji (přípravě/plánování) projektu a jeho 

uskutečňování (realizaci). Kromě toho spolupracují na jeho personálním obsazení a/nebo 

na jeho financování. Znamená to, že příjemci musí splnit nejméně tři ze čtyř kritérií pře-

shraniční spolupráce. Kromě toho musí být podle článku 13 odst. 1 nařízení (EU) č. 

1299/2013 určen hlavní příjemce (lead partner). 

2. Metodika a kritéria výběru projektů 

Výběr projektů probíhá na základě Společného realizačního dokumentu sloužícího jako 

společný základ pro poskytování podpory českým a německým kooperačním partnerům. 

Společný realizační dokument se zakládá na Programu spolupráce a podrobněji upravuje 

opatření popsaná v Programu spolupráce, upravuje předpoklady pro poskytnutí podpory, 

popisuje postupy, stanovuje příjemce a jiná ustanovení.  

Vedle minimálních předpokladů pro podporu projektů z Programu spolupráce, stanovených 

Evropskou komisí, se použijí také odborná a specifická programová kritéria. Pomocí stan-

dardizovaného schématu kontrol se provede kvantifikace výsledků hodnocení. Stanovením 

minimálních požadavků se má zajistit, aby byly vybrány pouze projekty přinášející signifi-

kantní výsledky vzhledem k cílům programu. 
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Ke zmíněným minimálním požadavkům patří: 

 soulad s relevantními národními a evropskými právními předpisy, 

 dodržování zásad hospodárnosti, úspornosti a účelnosti, 

 jasná intervenční logika projektu (volba cílů projektu a zamýšlených aktivit, nastavení ob-

sahových cílů s ohledem na potenciální cílovou skupinu), 

 dostatečná výkonnost příjemců, 

 pozitivní účinky na integraci společného pohraničí, 

 příspěvek k dosažení příslušného specifického cíle, 

 realizace na obou stranách hranice; v případě realizace probíhající pouze na jedné straně 

hranice musí být jednoznačně popsán přeshraniční dopad (článek 12 odstavec 2 nařízení 

(EU) č. 1299/2013) 

 u studií/strategií/analýz/koncepcí by měla být popsána jejich nutnost a existovat vysoká 

pravděpodobnost, že budou realizovány. 

Splnění minimálních požadavků se prověřuje v rámci odborného posouzení. Kromě toho se 

minimální požadavky zohlední při formulaci kritérií výběru projektů. V rámci odborného 

hodnocení se posoudí míra splnění minimálních požadavků na základě bodového hodno-

cení.  

Kromě toho musí být splněny také specifické hlavní zásady vztahující se k jednotlivým 

opatřením. Kontrola probíhá v rámci odborného posouzení. 

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 

Oblast ochrany před povodněmi 

 Musí být zohledněny požadavky vyplývající z ustanovení směrnice o vyhodnocování a 

zvládání povodňových rizik (směrnice 2007/60/ES) (protipovodňová opatření). 

Oblast požární ochrany, zdravotnické záchranné služby a krizového řízení (ochrany před 

katastrofami) 

 Potřebná je dohoda kooperačních partnerů o spolupráci (např. při provádění společných 

zásahů, stanovení standardů kvality a bezpečnostních standardů, metod komunikace 

apod.). 

 Při pořizování vybavení a výstroje musí být zajištěno společné využívání a vzájemné po-

skytování. 
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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 

 Musí být zohledněny požadavky vyplývající z ustanovení směrnice EU pro vodní politiku 

(směrnice 2000/60/ES). 

Investiční priorita 6c) - Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dě-

dictví 

 Podporované statky přírodního a kulturního dědictví musí být přístupné pro veřejnost. 

 Opatření výstavby silnic musí přispívat k dosažení specifického cíle, být přeshraniční a 

doplňkové k ostatním aktivitám v rámci Programu spolupráce. 

Investiční priorita 6d) - Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosys-

témových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur 

 Musí být dostatečně popsán pozitivní účinek aktivit na biologickou rozmanitost a evropské 

systémy ochrany. 

Prioritní osa 3 

Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání doved-

ností a do celoživotního učení 

Investiční priorita 10b) - Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem zís-

kávání dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných pro-

gramů vzdělávání, odborné přípravy a školení 

 Investice do infrastruktury a vybavení jsou způsobilé, pokud jsou nezbytné pro dosažení 

cílů projektu, jsou v přímé vazbě ke vzdělávacím aktivitám a netvoří hlavní část celkového 

rozpočtu projektu. 

Prioritní osa 4 

Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispí-

vání k účinné veřejné správě 

Investiční priorita 11b) - Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčast-

něných subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a správní spolupráce a spolu-

práce mezi občany a institucemi 

 U již existujících kooperací musí být jednoznačně popsána přidaná hodnota pro spoluprá-

ci, která vznikne díky projektu.  

Celý proces kontroly, resp. posouzení a hodnocení je koordinován Společným sekretariá-

tem, přičemž ho podporují české krajské úřady i saské národní subjekty. 
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Výběr projektů probíhá v rámci procesu administrace žádostí a právního navázání pro-

středků. Žadatelé podávají své žádosti v elektronické podobě prostřednictvím webového 

portálu i v tištěné podobě na Společném sekretariátu nebo na příslušném krajském úřadě. 

Projektové žádosti mohou být podávány průběžně.  

Každý projekt musí absolvovat tyto kroky kontroly a hodnocení: 

1. Hodnocení přeshraniční spolupráce před zahájením odborného posouzení prová-

děného odděleně na národní úrovni 

Před zahájením odborného posouzení jednotlivých částí projektu provádí Společný sekreta-

riát kontrolu dodržení povinných kritérií přeshraniční spolupráce. Minimálně tři ze čtyř kritérií 

musí být splněna. Projekt musí být vždy společně plánován a realizován. Dále musí být buď 

realizován společným personálem a/ nebo společně financován. S těmito čtyřmi kritérii  

přeshraniční spolupráce se přitom zachází jako s odborným kritériem vylučovací povahy. 

V případě dodržení všech čtyř kritérií získá daný projekt pět bonusových bodů. 

Kritérium  

společné plánování 

Podílejí se partneři společně na přípravě projektových aktivit? 

5 bonusových bodů pro projekt 

v případě splnění všech čtyř kritérií 

přeshraniční spolupráce 

 

společná realizace 

Jsou příslušné projektové aktivity na obou stranách hranice obsahově a 

časově provázány? 

společný personál 

Jsou úkoly v rámci projektu plněny osobami vykonávajícími činnost pro 

partnery na obou stranách hranice? 

společné financování 

Jsou projektové aktivity financovány z obou stran hranice? 

 

Kritérium společného financování se má za splněné, jestliže jak německý tak i český koo-

perační partner nárokuje výdaje ve výši minimálně tří procent z celkových nákladů projektu. 

Při podání žádosti bude vypočítána absolutní částka ( 3 % z celkových výdajů), která bude 

dále sloužit jako podklad pro kontrolu splnění tohoto kritéria. Při ukončení projektu bude na 

kritérium společného financování nahlíženo jako na splněné, pokud bylo dosaženo 70 pro-

cent stanovené absolutní částky. 

2. Odborné posouzení 

Odborné posouzení projektu probíhá na základě Společného realizačního dokumentu, 

právních předpisů EU a dalších vnitrostátních předpisů, které je nutno zohlednit. Do odbor-

ného posouzení jsou přitom zapojeny české krajské úřady a saské odborné resorty. Výsle-

dek posouzení se zdokumentuje v odborném stanovisku. 

3. Odborné hodnocení projektů vzhledem k cílům programu 
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Odborné hodnocení projektu probíhá v rámci odborného posouzení. Odborné hodnocení 

provádí u německých částí projektů Společný sekretariát a u českých částí projektů odborní 

hodnotitelé na návrh krajů. Díky standardizovanému schématu kontrol bude zajištěna kvan-

tifikovatelnost výsledků hodnocení. Hodnocení probíhá u všech projektů na základě šesti 

jednotných otázek. Hodnotitel má navíc možnost uvést nepovinné slovní posouzení. 
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Kritérium Bodové hodnocení 

V jaké míře pokrývá projekt společné potřeby na obou stranách hrani-

ce? 

0 = nesplněno 

1 = splněno v malé míře 

3 = splněno ve vysoké míře 

5 = splněno ve zvláště vysoké 
míře 

 max. 30 bodů 

Nakolik jsou plánované výdaje projektu ve vztahu k jeho očekávaným 

výstupům efektivní, účelné a přiměřené? 

Do jaké míry je zajištěna efektivní realizace projektu z hlediska perso-

nálního a finančního? 

Do jaké míry přispívá projekt k dosažení příslušného specifického cíle? 

Jaký je přínos projektu pro potenciální cílovou skupinu? 

Nakolik jsou popsané aktivity projektu vhodné k dosažení cílů (výstupů) 

projektu během doby jeho realizace? 

 

Kritérium  

V jaké míře vykazuje projekt synergie s jinými známými aktivitami reali-

zovanými v programovém území? 

nepovinné slovní posouzení 

 

Společný sekretariát shrne výsledky odborných posouzení a odborných hodnocení (vytvo-

řením průměru z bodového hodnocení českých a saských částí projektu) do jednoho sou-

hrnného stanoviska.  
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4. Hodnocení projektů vzhledem k jejich přeshraničnímu dopadu 

V případě pozitivního výsledku odborného posouzení a odborného hodnocení následuje 

hodnocení přeshraničního dopadu, které provádí Společný sekretariát. Přeshraniční dopad 

projektu se hodnotí na základě pěti všeobecných otázek a dvou specifických otázek v zá-

vislosti na dané investiční prioritě vzhledem k danému specifickému cíli, ukazateli výsledku 

a ukazatelům výstupů. 

Kritéria na úrovni specifických cílů / IP Bodové hodnocení 

 5 všeobecných kritérií pro všechny IP 

0 = nesplněno 

1 = splněno v malé míře 

3 = splněno ve vysoké míře 

5 = splněno ve zvláště vysoké 

míře 

 max. 25 bodů 

Do jaké míry jsou projektové aktivity kooperačních partnerů navzájem 

provázané? 

Do jaké míry přispívá projekt k rozvoji přeshraničních (socioekonomic-

kých, kulturních apod.) vazeb? 

Do jaké míry jsou výsledky projektu prospěšné pro obě strany hranice? 

V jaké míře je patrné využívání výsledků projektu na obou stranách hra-

nice také po ukončení podpory? 

V jaké míře je patrné upevnění spolupráce a/nebo její pokračování také 

po ukončení podpory? 

 

Kritéria na úrovni investičních priorit (IP) Bodové hodnocení 

 2 specifická kritéria pro každou IP 

 
0 = nesplněno 

1 = splněno v malé míře 

3 = splněno ve vysoké míře 

5 = splněno ve zvláště vysoké 

míře 

 max. 10 bodů IP 5b) 

V jaké míře přispívá projekt k zintenzivnění spolupráce při 

ochraně lidí a majetku (např. prostřednictvím společných cviče-

ní, odborné přípravy a školení, společných zásahových plánů 

apod.)? 

Do jaké míry bude docházet ke společnému využívání vybavení, 

resp. systémů/koncepcí na obou stranách hranice? 

IP 6b) 

V jaké míře přispívá projekt ke zlepšení stavu vod (např. pro-

střednictvím renaturalizace, zlepšení průchodnosti apod.)? 

Do jaké míry přispívá projekt ke zlepšení spolupráce při zpraco-

vání a/nebo realizaci společných plánů (plánů povodí a progra-

mů opatření)? 

IP 6c) 

V jaké míře zlepšuje projekt dostupnost statků kulturního a pří-

rodního dědictví (např. silnice, cyklostezka, pěší turistická stezka 

apod.)? 

V jaké míře přispívá projekt ke zvýšení atraktivity přeshraničního 

turistického a rekreačního regionu? 

IP 6d) 
V jaké míře přispívá projekt k zachování, resp. zlepšení životní-

ho prostředí ve společném programovém území? 
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Do jaké míry přispívá projekt ke zlepšení společného jednání 

vzhledem k řešení společných problémů v oblasti životního 

prostředí? 

IP 

10b) 

V jaké míře přispívá projekt ke zlepšení situace kvalifikovaných 

pracovních sil, resp. uplatnitelnosti mladých lidí na trhu práce 

v programovém území? 

Do jaké míry přispívá projekt k harmonizaci/adaptaci a/nebo 

rozvoji společných nabídek vzdělávání v pohraničí? 

IP 

11b) 

Do jaké míry těží subjekty v programovém území z výsledků 

projektu? 

Do jaké míry přispívá projekt k rozvoji stávajících nebo k inicio-

vání nových partnerství vedoucích k odstraňování strukturálních 

nedostatků? 

 

Kromě toho se bude na základě příslušné otázky hodnotit naplnění jednotlivých horizontál-

ních cílů (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a nediskriminace, rovnost mezi muži a žena-

mi). Díky standardizovanému schématu kontrol bude zajištěna kvantifikovatelnost výsledků 

hodnocení. 

Horizontální cíle Bodové hodnocení 

 po jedné otázce ke každému horizontálnímu cíli   max. 15 bodů 

Udržitelný rozvoj 

V jaké míře přispívá projekt k udržitelnému rozvoji? 
0 = neutrální  

3 = zaměřený na udržitelný rozvoj 

5 = zaměřený především na udr-

žitelný rozvoj 

Rovné příležitosti a nediskriminace 

V jaké míře podporuje projekt rovné příležitosti a nediskriminaci? 
0 = neutrální 

3 = zaměřený na rovné příležitosti 

/ nediskriminaci 

5 = zaměřený především na rov-

né příležitosti / nediskriminaci 

Rovnost mezi muži a ženami 

V jaké míře přispívá projekt k rovnosti mezi muži a ženami? 
0 = neutrální  

3 = zaměřený na rovné postavení  

5 = zaměřený především na rov-

né postavení 

Při hodnocení přeshraničního dopadu je možné udělit maximálně 50 bodů. Výsledky hod-

nocení projektu budou zdokumentovány v check-listu. 
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5. Výběr projektů 

V rámci přípravy rozhodnutí o projektu zpracuje JS pro každý projekt dvojjazyčný podklad 

pro rozhodnutí, jež obsahuje kromě údajů k obsahové náplni projektu, výsledků odborného 

posouzení, hodnocení odborné a přeshraniční kvality a příslušného pořadí dle výsledků 

bodového hodnocení (rankingu) také doporučení pro rozhodnutí o projektu založené na 

bodovém hodnocení. Tento podklad pro rozhodnutí bude dán členům Monitorovacího výbo-

ru k dispozici před jeho zasedáním. Výběr projektů provádí s konečnou platností Monitoro-

vací výbor. 

 

 

 


