
 

 

 Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 

Stav: 25.března 2020 1 

  

Program spolupráce 

Česká republika – Svobodný stát Sasko 

2014–2020 

Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi  

Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020  

v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“ 

 

 

Kód CCI: 2014TC16RFCB017 

Stav: 25.března 2020 

 



 

 

 Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 

Stav: 25.března 2020 2 

Obsah 

Obsah 2 

Seznam tabulek 7 

Seznam zkratek 10 

1. Strategie, na jejímž základě bude program spolupráce 

přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný 

růst podporující začlenění a k dosažení hospodářské, 

sociální a územní soudržnosti 12 

1.1 Strategie, na jejímž základě bude program spolupráce přispívat ke 

strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující 

začlenění a k dosažení hospodářské, sociální a územní 

soudržnosti 12 

1.1.1 Popis strategie  programu spolupráce, pokud jde o jeho příspěvek k 

plnění strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující 

začlenění a k dosažení hospodářské, sociální a územní soudržnosti 12 

1.1.2 Odůvodnění volby tematických cílů a odpovídajících investičních 

priorit, s ohledem na společný strategický rámec, které vychází z 

analýzy potřeb v rámci programové oblasti jako celku a strategie 

zvolené v návaznosti na tyto potřeby, a které se případně věnuje 

chybějícím prvkům v přeshraniční infrastruktuře a rovněž zohledňuje 

výsledky hodnocení ex ante 24 

2. Prioritní osy 34 

2.A Prioritní osa 1 34 

2.A.1. Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení 

rizik 34 

2.A.2. Odůvodnění pro vytvoření prioritní osy, která zahrnuje více než jeden 

tematický cíl 34 

2.A.3. Fond a základ pro výpočet podpory Unie 34 

2.A.4. Investiční priorita 5 b) 34 

2.A.5. Specifické cíle odpovídající investiční prioritě a očekávané výsledky 35 

2.A.6. Opatření, jež mají být podpořena v rámci investiční priority 5 b) 37 

2.A.6.1 Popis druhu a příkladů opatření, jež mají být podporována, a jejich 

očekávaného přínosu ke specifickým cílům, případně včetně stanovení 

hlavních cílových skupin, konkrétních cílových území a druhů příjemců 37 

2.A.6.2 Hlavní zásady pro výběr operací 39 

2.A.6.3 Plánované využití finančních nástrojů 40 



 

 

 Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 

Stav: 25.března 2020 3 

2.A.6.4 Plánované využití velkých projektů 40 

2.A.7. Výkonnostní rámec 42 

2.A.8. Kategorie zásahů 44 

2.B Prioritní osa 2 46 

2.B.1. Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného 

využívání zdrojů 46 

2.B.2. Odůvodnění pro vytvoření prioritní osy, která zahrnuje více než jeden 

tematický cíl 46 

2.B.3. Fond a základ pro výpočet podpory Unie 46 

2.B.4. Investiční priorita 6 b) 46 

2.B.5. Specifické cíle odpovídající investiční prioritě a očekávané výsledky 47 

2.B.6. Opatření, jež mají být podpořena v rámci investiční priority 6 b) 48 

2.B.6.1 Popis druhu a příkladů opatření, jež mají být podporována, a jejich 

očekávaného přínosu ke specifickým cílům, případně včetně stanovení 

hlavních cílových skupin, konkrétních cílových území a druhů příjemců 48 

2.B.6.2 Hlavní zásady pro výběr operací 49 

2.B.6.3 Plánované využití finančních nástrojů 49 

2.B.6.4 Plánované využití velkých projektů 49 

2.B.6.5 Ukazatele výstupů 49 

2.B.7. Investiční priorita 6 c) 50 

2.B.8. Specifické cíle odpovídající investiční prioritě a očekávané výsledky 50 

2.B.9. Opatření, jež mají být podpořena v rámci investiční priority 6 c) 52 

2.B.9.1 Popis druhu a příkladů opatření, jež mají být podporována, a jejich 

očekávaného přínosu ke specifickým cílům, případně včetně stanovení 

hlavních cílových skupin, konkrétních cílových území a druhů příjemců 52 

2.B.9.2 Hlavní zásady pro výběr operací 54 

2.B.9.3 Plánované využití finančních nástrojů 54 

2.B.9.4 Plánované využití velkých projektů 54 

2.B.9.5 Ukazatele výstupů 54 

2.B.10. Investiční priorita 6 d) 55 

2.B.11. Specifické cíle odpovídající investiční prioritě a očekávané výsledky 55 

2.B.12. Opatření, jež mají být podpořena v rámci investiční priority 6 d) 56 

2.B.12.1 Popis druhu a příkladů opatření, jež mají být podporována, a jejich 

očekávaného přínosu ke specifickým cílům, případně včetně stanovení 

hlavních cílových skupin, konkrétních cílových území a druhů příjemců 56 

2.B.12.2 Hlavní zásady pro výběr operací 57 

2.B.12.3 Plánované využití finančních nástrojů 57 

2.B.12.4 Plánované využití velkých projektů 57 

2.B.12.5 Ukazatele výstupů 57 

2.B.13. Výkonnostní rámec 58 



 

 

 Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 

Stav: 25.března 2020 4 

2.B.14. Kategorie zásahů (Kategorie intervencí) 61 

2.B.15. Shrnutí plánovaného využití technické pomoci, jež v případě nutnosti 

zahrnuje i kroky k posílení správní kapacity orgánů zapojených do 

řízení a kontroly programů a příjemců a v nezbytném případě také 

opatření k posílení správní kapacity příslušných partnerů, aby se mohli 

podílet na provádění programů 62 

2.C Prioritní osa 3 63 

2.C.1. Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku 

k získávání dovedností a do celoživotního učení 63 

2.C.2. Odůvodnění pro vytvoření prioritní osy, která zahrnuje více než jeden 

tematický cíl 63 

2.C.3. Fond a základ pro výpočet podpory Unie 63 

2.C.4. Investiční priorita 10 b) 63 

2.C.5. Specifické cíle odpovídající investiční prioritě a očekávané výsledky 64 

2.C.6. Opatření, jež mají být podpořena v rámci investiční priority 10 b) 66 

2.C.6.1 Popis druhu a příkladů opatření, jež mají být podporována, a jejich 

očekávaného přínosu ke specifickým cílům, případně včetně stanovení 

hlavních cílových skupin, konkrétních cílových území a druhů příjemců 66 

2.C.6.2 Hlavní zásady pro výběr operací 68 

2.C.6.3 Plánované využití finančních nástrojů 68 

2.C.6.4 Plánované využití velkých projektů 68 

2.C.6.5 Ukazatele výstupů 69 

2.C.7. Výkonnostní rámec 70 

2.C.8. Kategorie zásahů 72 

2.D Prioritní osa 4 74 

2.D.1. Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných 

stran a přispívání k účinné veřejné správě 74 

2.D.2. Odůvodnění pro vytvoření prioritní osy, která zahrnuje více než jeden 

tematický cíl 74 

2.D.3. Fond a základ pro výpočet podpory Unie 74 

2.D.4. Investiční priorita 11 b) 74 

2.D.5. Specifické cíle odpovídající investiční prioritě a očekávané výsledky 75 

2.D.6. Opatření, jež mají být podpořena v rámci investiční priority 77 

2.D.6.1 Popis druhu a příkladů opatření, jež mají být podporována, a jejich 

očekávaného přínosu ke specifickým cílům, případně včetně stanovení 

hlavních cílových skupin, konkrétních cílových území a druhů příjemců 77 

2.D.6.2 Hlavní zásady pro výběr operací 79 

2.D.6.3 Plánované využití finančních nástrojů 79 

2.D.6.4 Plánované využití velkých projektů 79 

2.D.6.5 Ukazatele výstupů 79 



 

 

 Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 

Stav: 25.března 2020 5 

2.D.7. Výkonnostní rámec 80 

2.D.8. Kategorie zásahů 82 

2.D.9. Shrnutí plánovaného využití technické pomoci, jež v případě nutnosti 

zahrnuje i kroky k posílení správní kapacity orgánů zapojených do 

řízení a kontroly programů a příjemců a v nezbytném případě také 

opatření k posílení správní kapacity příslušných partnerů, aby se mohli 

podílet na provádění programů 82 

2.E Prioritní osa 5 83 

2.E.1. Technická pomoc 83 

2.E.2. Fond a základ pro výpočet podpory Unie 83 

2.E.3. Specifické cíle a očekávané výsledky 83 

2.E.4. Specifické programové ukazatele výsledků 83 

2.E.5. Kroky, které mají být podporovány, a jejich očekávaný přínos k plnění 

specifických cílů 84 

2.E.5.1 Popis kroků, které mají být podporovány, a jejich očekávaný přínos 

k plnění specifických cílů 84 

2.E.5.2 Indikátory výstupů, u nichž se očekává, že by měly přispět k dosažení 

výsledků 84 

2.E.6. Kategorie zásahů 85 

3. Finanční plán 86 

3.1 Finanční příspěvek z EFRR (v EUR) 86 

3.1.1 Celkový finanční příspěvek podpory z EFRR a spolufinancování 

jednotlivých států 87 

3.1.2 Rozdělení podle prioritní osy a tematického cíle 88 

4. Integrovaný přístup k územnímu rozvoji 90 

4.1 Komunitně vedený místní rozvoj 91 

4.2 Integrovaná opatření pro udržitelný rozvoj měst 91 

4.3 Integrované územní investice 91 

4.4 Přínos plánovaných zásahů v rámci programu spolupráce pro 

tyto strategie v závislosti na potřebách programové oblasti, jak je 

určily příslušné členské státy, a případně s ohledem na 

strategicky významné projekty určené v těchto strategiích 91 

5. Prováděcí ustanovení pro program spolupráce 94 

5.1 Příslušné orgány a subjekty 94 

5.2 Postup zřízení Společného sekretariátu 95 

5.3 Souhrnný popis ustanovení o řízení a kontrole 96 

5.4 Rozdělení závazků mezi zúčastněné členské státy v případě 

finančních oprav uložených Řídícím orgánem nebo Komisí 105 



 

 

 Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 

Stav: 25.března 2020 6 

5.5 Použití eura 106 

5.6 Zapojení partnerů 106 

6. Koordinace 109 

7. Snížení administrativní zátěže pro příjemce 113 

8. Horizontální zásady 115 

8.1 Udržitelný rozvoj 115 

8.2 Rovné příležitosti a nediskriminace 116 

8.3 Rovnost mezi muži a ženami 116 

9. Samostatné prvky 118 

9.1 Velké projekty, které mají být během programového období 

realizovány 118 

9.2 Výkonnostní rámec pro program spolupráce 118 

9.3 Příslušní partneři zapojení do přípravy programu spolupráce 120 

9.4 Použitelné podmínky provádění programů, kterými se řídí finanční 

řízení a programování, monitorování, hodnocení a kontrola účasti 

třetích zemí v nadnárodních či meziregionálních programech 

prostřednictvím příspěvku ze zdrojů evropského nástroje 

sousedství a NPP 125 

Přílohy 126 

 

  



 

 

 Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 

Stav: 25.března 2020 7 

Seznam tabulek 

Tabulka 1: Odůvodnění výběru tematických cílů a investičních priorit 28 

Tabulka 2: Přehled investiční strategie programu spolupráce 31 

Tabulka 3: Specifické programové ukazatele výsledků 36 

Tabulka 4: Společné a programově specifické ukazatele výstupů 40 

Tabulka 5: Výkonnostní rámec prioritní osy 1 42 

Tabulka 6: Oblast zásahů 44 

Tabulka 7: Forma financování 44 

Tabulka 8: Typ území 44 

Tabulka 9: Mechanismus územního plnění 45 

Tabulka 10: Specifické programové ukazatele výsledků 47 

Tabulka 11: Společné a programově specifické ukazatele výstupů 49 

Tabulka 12: Specifické programové ukazatele výsledků 51 

Tabulka 13: Společné a programově specifické ukazatele výstupů 54 

Tabulka 14: Specifické programové ukazatele výsledků 55 

Tabulka 15: Společné a programově specifické ukazatele výstupů 57 

Tabulka 16: Výkonnostní rámec prioritní osy 2 58 

Tabulka 17: Oblast zásahů 61 

Tabulka 18: Forma financování 62 

Tabulka 19: Typ území 62 



 

 

 Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 

Stav: 25.března 2020 8 

Tabulka 20: Mechanismus územního plnění 62 

Tabulka 21: Specifické programové ukazatele výsledků 65 

Tabulka 22: Společné a programově specifické ukazatele výstupů 69 

Tabulka 23: Výkonnostní rámec prioritní osy 3 70 

Tabulka 24: Oblast zásahů 72 

Tabulka 25: Forma financování 72 

Tabulka 26: Typ území 72 

Tabulka 27: Mechanismus územního plnění 72 

Tabulka 28: Specifické programové ukazatele výsledků 76 

Tabulka 29: Společné a programově specifické ukazatele výstupů 79 

Tabulka 30: Výkonnostní rámec prioritní osy 4 80 

Tabulka 31: Oblast zásahů 82 

Tabulka 32: Forma financování 82 

Tabulka 33: Typ území 82 

Tabulka 34: Mechanismus územního plnění 82 

Tabulka 35: Indikátory výstupů 84 

Tabulka 36: Oblast zásahů 85 

Tabulka 37:  Forma finančních prostředků 85 

Tabulka 38: Typ území 85 

Tabulka 39: Finanční příspěvek pro program spolupráce 86 

Tabulka 40: Finanční plán (v EUR) 87 



 

 

 Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 

Stav: 25.března 2020 9 

Tabulka 41: Rozdělení podle prioritní osy a tematického cíle 88 

Tabulka 42: Orientační částka podpory, jež má být použita na cíle v oblasti 

změny klimatu (bude vygenerována automaticky ze SFC) 89 

Tabulka 43: Identifikace programových orgánů 94 

Tabulka 44: Subjekt nebo subjekty pověřené kontrolou a odpovědné za audit 95 

Tabulka 45 Výkonnostní rámec (souhrnná tabulka) 118 

 
  



 

 

 Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 

Stav: 25.března 2020 10 

Seznam zkratek 

AFCOS Anti Fraud Coordination Structure (za účelem spolupráce s Evropským 

úřadem pro boj proti podvodům OLAF zřízená síť koordinačních bodů 

k potírání podvodných jednání v členských státech přistoupivších k EU 

dne 01.05.2004) 

AFIS Anti-Fraud Information System 

AO Auditní orgán 

CO Certifikační orgán 

CO₂ oxid uhličitý 

CRR ČR Centrum pro regionální rozvoj České republiky 

CZ Česká republika 

ČR Česká republika 

EFAS European Floods Alert System (Evropský systém varování před povod-

němi)  

EFRR Evropský fond pro regionální rozvoj 

EIA Environmental Impact Assessment (posuzování vlivů na životní prostředí) 

EIB Evropská investiční banka 

EK Evropská komise 

ENI Evropský nástroj sousedství 

ENRF Evropský námořní a rybářský fond 

ES Evropské společenství 

ESF Evropský sociální fond 

ESIF Evropské strukturální a investiční fondy 

ESÚS Evropské seskupení pro územní spolupráci 

EU Evropská unie 

EU 27 Evropská unie po přistoupení Bulharska a Rumunska k 1. 1. 2007 (tj. 27 

členských států) 

EÚS Evropská územní spolupráce 

EVL evropsky významná lokalita 

EZFRV Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

FIKO finanční kontrola EU (aplikace/databáze) 

FTE Full-Time Equivalents (přepočtení pracovníci) 

IROP Integrovaný regionální operační program 

IZS Integrovaný záchranný systém 

JS Společný sekretariát 

LEADER Liaison entre actions de développement de l'économie rurale (Propojení 

aktivit pro rozvoj ekonomiky venkova) 

MAS Místní akční skupina 

MKOL Mezinárodní komise pro ochranu Labe 

MMR ČR Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

NO Národní orgán 

NOK Národní orgán pro koordinaci 



 

 

 Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 

Stav: 25.března 2020 11 

NPP Nástroj předvstupní pomoci 

NPR Národní programy reforem  

NUTS Nomenclature des unités territoriales statistiques (Nomenklatura územ-

ních statistických jednotek) 

OLAF Office Européen de lutte anti-fraude (Evropský úřad pro boj proti podvo-

dům) 

OP operační program 

OP VVV Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání 

OP ŽP Operační program Životní prostředí 

PPS Program přeshraniční spolupráce 

PRV Program rozvoje venkova 

ŘO Řídící orgán 

SAB Sächsische Aufbaubank – Förderbank (Saská rozvojová banka – dotační 

banka) 

SEA Strategic Environmental Assessment (posuzování vlivů koncepcí na ži-

votní prostředí) 

SFEU Smlouva o fungování Evropské unie 

SMR 

 

SMEKUL 

Sächsisches Staatsministerium für Regionalentwicklung 
(Saské státní ministerstvo pro regionální rozvoj 

Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und 

Landwirtschaft  

(Saské státní ministerstvo pro energii, ochranu klimatu, životní prostředí a 

zemědělství) 

SN Svobodný stát Sasko 

TP Technická pomoc 

VaV výzkum a vývoj 

VHOD veřejná hromadná osobní doprava  

ZZS zdravotnická záchranná služba 

ŽP životní prostředí 

 
  



 

 

 Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 

Stav: 25.března 2020 12 

1. Strategie, na jejímž základě bude program spolupráce přispívat ke 

strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a 

k dosažení hospodářské, sociální a územní soudržnosti 

1.1 Strategie, na jejímž základě bude program spolupráce přispívat ke strategii 

Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k dosažení 

hospodářské, sociální a územní soudržnosti 

1.1.1 Popis strategie  programu spolupráce, pokud jde o jeho příspěvek k plnění strate-

gie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k dosažení hos-

podářské, sociální a územní soudržnosti 

Programové území – geografické vymezení 

Na základě článku 3 nařízení (EU) č. 1299/20131 ve spojení s rozhodnutím Komise2 ze dne 

16. června 2014 zahrnuje programové území na saské straně okresy Vogtlandkreis, Zwic-

kau, Erzgebirgskreis (Krušnohorský okres), Mittelsachsen (Střední Sasko), Sächsische 

Schweiz – Osterzgebirge (Saské Švýcarsko – Východní Krušnohoří), Bautzen (Budyšín) a 

Görlitz (Zhořelec) a města s postavením okresu Dresden (Drážďany) a Chemnitz (Saská 

Kamenice). Kromě toho patří k programovému území durynské okresy Greiz a Saale-Orla. 

Na české straně patří k programovému území Karlovarský kraj, Ústecký kraj a Liberecký 

kraj. Jednotlivé územní jednotky odpovídají statistické úrovni NUTS 3. Společné programo-

vé území tedy zahrnuje celkovou plochu 26 796 km². 

  

                                                
1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A  RADY (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 
o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z  Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl 
Evropská územní spolupráce (EFRR) 
2 Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 16. června 2014, kterým se stanoví seznam programů spolu-
práce a celková výše podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj na jednotlivé programy 
v rámci cíle Evropská územní spolupráce pro období 2014 až 2020, C(2014) 3898 final  
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Obrázek č. 1 Programové území Česká republika – Svobodný stát Sasko 

 
 

Situace v programovém území 

Rámcové podmínky 

Svobodný stát Sasko a Česká republika mají společnou hranici o délce 454 km. Region 

česko-saského pohraničí se vyznačuje vedle své polohy podél hranic členských států pří-

rodními prostorovými bariérami, které tvoří hřebeny Krušných hor a Českosaské Švýcarsko, 

i nadále přetrvávajícími jazykovými bariérami, rozdílnými právními a správními systémy atd. 

Výměna a spolupráce obyvatel v tomto pohraničním regionu však mají dlouholetou tradici a 

ve výsledku vedly k postupnému prohlubování vztahů v mnoha oblastech. V tomto procesu 

je třeba pokračovat i nadále.  

Počet obyvatel v programovém území činil k 31. 12. 2012 celkem 4,582 mil. V období let 

2007 až 2012 počet obyvatel v programovém území poklesl téměř o 165 000 osob, resp. o 

3,48 %. To znamená, že populační vývoj zde probíhal opačně než v průměru zemí EU 27 

(+1,48 %). Programové území je do značné míry negativně zasaženo demografickými 

změnami. Hustota obyvatelstva v programovém území činí 171 obyvatel na km2. Na zákla-

dě hustoty obyvatelstva a sídelní struktury lze programové území charakterizovat převážně 

jako venkovské. Do budoucna je nutno i nadále počítat s nadprůměrně vysokým úbytkem 

počtu obyvatel a také se zvyšováním průměrného věku populace.  

Úroveň HDP na jednoho obyvatele v programovém území činila v paritě kupní síly necelých 

80 % průměru EU 27. Nicméně nadále přetrvávají značné rozdíly mezi jeho saskou a čes-

kou částí. Tak výrazné rozdíly ve vývoji jsou přinejmenším na vnitřních hranicích členských 

států EU poměrně neobvyklé a nasvědčují výskytu specifických problémů. Mimoto je třeba 
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konstatovat, že jak v saské, tak i v české části programového území se ekonomická výkon-

nost pohybuje výrazně pod celostátním průměrem dané země.  

Výchozí situace vztažená na vybrané tematické cíle podle článku 9 odst. 1 nařízení 

(EU) č. 1303/20133 

Tematický cíl 5: Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik 

Vzhledem k předpovídaném zvýšenému výskytu extrémních povětrnostních jevů 

v souvislosti se změnou klimatu může dojít k nárůstu s tím souvisejících značných rizik pro 

obyvatele i majetek v programovém území. S ohledem na zkušenosti minulých let (povodně 

v letech 2002, 2010 a 2013) a na budoucí výzvy, které přinese změna klimatu, je protipo-

vodňová ochrana významným těžištěm environmentální politiky v programovém území. 

Z důvodu přeshraničních povodí vodních toků je v této oblasti bezpodmínečně nutný od-

souhlasený postup všech dotčených stran. V důsledku povodní v srpnu 2002 byly do roku 

2005 vypracovány v Sasku koncepce protipovodňové ochrany v jednotlivých povodích pro 

všechny vodní toky I. řádu včetně Labe a Lužické Nisy. Následně byla zahájena realizace 

investičního programu protipovodňové ochrany (HIP). V souvislosti s těmito pracemi byla 

prohloubena a dobře etablována spolupráce mezi českými a německými orgány na úseku 

vodního hospodářství a krizového řízení na všech úrovních – od místní přes regionální až 

po celostátní orgány včetně Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) a Komise pro 

hraniční vody. V programovém území lze zaznamenat nárůst užší spolupráce v oblasti po-

žární ochrany, záchranných služeb a krizového řízení (ochrany před katastrofami) či pre-

vence rizik, zejména ve formě společných cvičení, dalšího vzdělávání pracovníků, přeshra-

ničních konferencí a vzdělávacích akcí a koordinace společných postupů. To podporuje 

také česko-německá rámcová smlouva o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické 

záchranné služby (ZZS) uzavřená v dubnu 2013, která tvoří základ pro uzavírání ujednání o 

vzájemné spolupráci v pohraničních regionech, upravujících zejména organizaci ZZS, 

předpisy pro provádění přeshraničních výjezdových zásahů, stanovení kritérií kvality a bez-

pečnostních kritérií, aspekty odpovědnosti a náhrady škody a metody komunikace. Zároveň 

roste povědomí odborníků i laické veřejnosti o rizicích vyplývajících ze změny klimatu. K 

dalšímu rozvoji přeshraniční spolupráce v této oblasti přispívají koncepční základy a zave-

dené přeshraniční struktury vzájemné spolupráce v oblasti krizového řízení / prevence rizik 

včetně ochrany před povodněmi na celostátní i regionální úrovni. 

Tematický cíl 6: Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání 

zdrojů 

Programové území má cenný přírodní potenciál a je zde velký počet velkoplošných i men-

ších krajinných území. V souvislosti s restrukturalizací hospodářství a s rozvojem moder-

ních infrastruktur pro nakládání s odpady a odpadními vodami se podařilo dosáhnout vý-

znamného zlepšení stavu životního prostředí. Stav česko-saské spolupráce v oblasti 

ochrany životního prostředí a přírody je hodnocen jako dobrý. Pro tuto oblast existují pří-

                                                
3 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o 
společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, 
Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a 
rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení 
Rady (ES) č. 1083/2006 
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slušné právní základy a grémia – např. Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) a 

Česko-německá komise pro hraniční vody. Pro zlepšování situace životního prostředí hrají 

významnou roli příslušné evropské normy, které obsahují také požadavky týkající se pře-

shraniční spolupráce (např. směrnice o stanovištích, směrnice o ptácích, rámcová směrnice 

pro vodní politiku, směrnice EIA, směrnice o kvalitě ovzduší). 

Společné pohraničí zahrnuje rozsáhlou a atraktivní přírodní a kulturní krajinu a četné turis-

tické atrakce. Ve větších regionech s potenciálem cestovního ruchu, jako jsou např. Krušné 

hory, Českosaské Švýcarsko, Lužické/Žitavské hory a západočeský lázeňský trojúhelník, je 

odvětví cestovního ruchu už tradičně etablováno a představuje významný ekonomický fak-

tor. Turistická infrastruktura je obecně dobře rozvinutá. Potenciály existují při zajištění dob-

ré dopravně-technické dostupnost turistických atrakcí. Kromě toho je programové území 

velice starou sídelní oblastí, která disponuje mimořádně bohatým kulturním dědictvím. Po-

tenciál rozvoje cestovního ruchu spočívá s ohledem na dosažený stav rozvoje v dalším 

rozšiřování šetrného cestovního ruchu (agroturistika, cyklistika a pěší turistika) a turistické 

infrastruktury, v údržbě a obnově historického kulturního dědictví a ve zlepšování jazykové 

vybavenosti pracovníků v oblasti cestovního ruchu. Zároveň se má prostřednictvím cílených 

kooperačních opatření přispět k zajištění biologické rozmanitosti a tím také k realizaci stra-

tegie EU v oblasti biologické rozmanitosti. Je třeba nejen využívat a dále rozvíjet zavede-

nou spolupráci, ale také iniciovat nové formy spolupráce. Kromě toho je potřeba zlepšit 

přeshraniční spolupráci v oblasti marketingu.  

Jedním ze základních předpokladů rozvoje přeshraniční spolupráce a hospodářského roz-

voje, zejména sektoru cestovního ruchu, ale i sociálního rozvoje území je dobře rozvinutá 

dopravní infrastruktura. V programovém území je v zásadě zajištěna dobrá hustota sítě 

důležitých silničních a železničních komunikací. Prostupnost hranice se v uplynulých letech 

dále zvýšila, díky čemuž se dále zlepšila také dostupnost pohraničního regionu. I přes po-

měrně vysokou hustotu silniční a železniční sítě částečně stále ještě existují nedostatky ve 

výkonnosti přeshraničních dopravních spojení. Místy se projevuje potřeba vytváření, resp. 

dalšího rozšiřování přeshraničních dopravních spojení, zejména v zájmu lepšího zpřístup-

nění turistického potenciálu pohraničí. Projekty dopravní infrastruktury v rámci tematického 

cíle 6 tedy přispějí k lepšímu zpřístupnění potenciálu cestovního ruchu. 

Tematický cíl 10: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získá-

vání dovedností a do celoživotního učení 

Pracovní síla v programovém území vykazuje příznivou úroveň formálních kvalifikací. 

S ohledem na ukončené vzdělání absolventů škol lze situaci hodnotit jako dobrou. Nicméně 

v jednotlivých částech území existují značné rozdíly v účasti mladých lidí na terciárním 

vzdělávání. Za problematický lze označit výrazný pokles počtu učňů nastupujících do učeb-

ních oborů, v současnosti především v saské části programového území, k němuž dochází 

v důsledku demografických změn. 

Počet přeshraničních partnerství škol je stabilní. V obou částech programového území fun-

gují různé struktury spolupráce vysokých škol, které zajišťují nabídku společného vzdělá-

vání, zejména vysokoškolského studia. Přeshraniční mobilita studentů v rámci programo-
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vého území je však relativně slabá. Stávající nabídky vzdělávání, především vysokoškol-

ského studia, jsou přeshraničně využívány jen v malé míře.  

Velkým problémem, projevujícím se výrazněji v české části programového území, je nesou-

lad nabídek (odborného) vzdělávání (a přípravy) s požadavky trhu práce. Kromě toho lze 

konstatovat nedostatky v zaměření odborné přípravy na potřeby praxe, což má negativní 

vliv na uplatnitelnost absolventů škol na trhu práce. 

Kromě toho existují nedostatky také u celoživotního učení. Například chybějící možnosti 

dalšího odborného vzdělávání negativně ovlivňují inovační schopnost podniků v pohraničí.  

Tematický cíl 11: Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran 

a přispívání k účinné veřejné správě 

V posledních letech se podařilo v mnoha oblastech činnosti prohloubit a upevnit přeshra-

niční spolupráci státních a nestátních aktérů v programovém území. Významně k tomu při-

spěla podpora EU. I nadále existují strukturální předpoklady pro pokračování tohoto proce-

su. Vedle podpory euroregionální spolupráce je třeba podporovat rozvoj politických, hospo-

dářských, kulturních i sociálních kontaktů na obou stranách hranice. Zde se navíc může 

uplatnit doplňková přeshraniční podpora regionálních strategií pro inteligentní specializaci. 

Tyto strategie jsou zaměřené na úspěšnost inovačních procesů a integrují přitom všechny 

důležité oblasti, tj. společnost, oblast vzdělávání, vědeckou a hospodářskou sféru. Důleži-

tou roli v partnerské spolupráci zaměřené na realizaci cílů přeshraničního územního rozvoje 

a zlepšování sousedských vztahů hrají již 20 let na místní úrovni čtyři euroregiony Euregio 

Egrensis, Erzgebirge/Krušnohoří, Elbe/Labe a Neisse-Nisa-Nysa. Partnerskou spolupráci 

navíc podporují četné nestátní neziskové organizace. Významný je také přínos 76 existují-

cích česko-saských partnerství měst a obcí. Kromě toho existuje také regionální partnerství 

na úrovni okresů mezi zemským okresem Saské Švýcarsko (Sächsische Schweiz) a okre-

sem Děčín. 

Členství obou států v Schengenském prostoru a s tím související zrušení kontrol na hrani-

cích klade zvýšené nároky na spolupráci policejních a jiných orgánů (celní správa, státní 

zastupitelství, soudy). V oblasti justice a bezpečnosti byly v uplynulých letech vyvinuty přes-

hraniční struktury spolupráce, které je třeba dále prohlubovat. Dohodli se na tom také mini-

stři spravedlnosti České republiky a Svobodného státu Sasko na svém setkání v říjnu 2011.  

Důležitou roli pro koordinovaný rozvoj česko-saského pohraničí hraje regionální plánování, 

které plní řídící, regulační a koordinační úkoly. Plány územního plánování na celostát-

ní/zemské a regionální úrovni a komunálního plánování na úrovni obcí (územní plány obcí, 

regulační plány) stanovují důležitý rámec pro rozvoj regionů a obcí. Pro další rozvoj pro-

gramového území je proto důležitým předpokladem úzká přeshraniční spolupráce v oblasti 

regionálního plánování.  

V oblasti veřejné hromadné osobní dopravy (VHOD) je v programovém území k dispozici 

plošná nabídka, její kvalita se však v jednotlivých regionech liší. Díky rozšíření přeshraniční 

spolupráce ve veřejné hromadné osobní dopravě došlo v minulých letech ke zlepšení na-

bídky, jak ukazuje vytvoření integrovaných dopravních systémů. V této oblasti existuje 



 

 

 Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 

Stav: 25.března 2020 17 

mnoho výchozích bodů pro další prohlubování přeshraniční spolupráce, zejména pokud jde 

o další rozvoj nabídek veřejné hromadné osobní dopravy v souladu s potřebami a propojení 

regionální a nadregionální dopravy. V zájmu zajištění veřejné hromadné osobní dopravy 

v řídce osídlených periferních regionech je potřeba vyvíjet nová, inovativní řešení. To si 

vyžádá využití stávajících a vytváření nových forem spolupráce jednotlivých partnerů půso-

bících v dopravních sítích. 

Kromě toho byly v programovém území získány dobré zkušenosti s využíváním a realizací 

společného fondu malých projektů prostřednictvím euroregionů. Z tohoto fondu je podporo-

vána spolupráce mezi občany, sdruženími a institucemi ve společném pohraničí. Zkušenos-

ti ukazují, že z malých projektů často vznikají nové kontakty a impulzy pro pokračování  

přeshraniční spolupráce.  

Výchozí situace vztažená na tematické cíle podle článku 9 odst. 1 nařízení (EU) 

č. 1303/20134, které nebyly vybrány 

Potenciály a zdroje výzkumu, technologického rozvoje a inovací jsou v rámci programového 

území rozděleny velice nerovnoměrně, což komplikuje úzkou přeshraniční spolupráci. Stá-

vající překážky navíc brání rozsáhlému rozvoji spolupráce v této oblasti i v programovém 

období let 2014–2020.  

V programovém území je v zásadě k dispozici rychlé připojení k internetu nižší výkonnostní 

kategorie, přičemž dochází k nepřetržitému rozšiřování sítě. Pro rozvoj programového 

území je důležité vybudování výkonné širokopásmové infrastruktury, což je ale v zásadě 

úkolem soukromých poskytovatelů připojení. V oblasti modernizace sítí neexistují v rámci 

přeshraniční spolupráce žádné návazné body. 

Přeshraniční spolupráce v oblasti hospodářství se v posledních letech v programovém 

území vyvíjela dobře. Spolupráce mezi podnikatelskými subjekty, komorami a hospodář-

skými svazy se vyznačuje intenzivními kontakty a množstvím společných akcí. Vzájemná 

spolupráce podnikatelských subjektů představuje i do budoucna efektivní přístup, jak pře-

konat nevýhody vyplývající z rozdrobenosti podnikatelského prostředí v programovém 

území a zvýšit konkurenceschopnost podniků. I nadále však existují překážky, které kom-

plikují prohlubování spolupráce v této oblasti. Patří mezi ně zejména rozdílné právní rám-

cové podmínky (jako např. celně-právní předpisy, daňové právo, technické standardy 

apod.), absence jazykových znalostí a omezené možnosti informací a kontaktů za účelem 

hledání a výběru spolehlivých obchodních partnerů, mj. pro vstup na zahraniční trh. Rozvoj 

spolupráce v celém spektru podpory podnikání do značné míry komplikuje i rozdílné posta-

vení hospodářských komor (povinné členství v německé části a dobrovolné členství v české 

části programového území a s tím související diametrálně rozdílné rozpočty). 

                                                
4 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o 
společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, 
Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a 
rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení 
Rady (ES) č. 1083/2006 
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Ve spotřebě primární energie v programovém území dominuje hnědé uhlí. Spotřeba ener-

gie významně poklesla v 90. letech z důvodu restrukturalizace ekonomiky a od té doby se 

pohybuje zhruba na stejné úrovni. To platí analogicky i pro množství emisí relevantních 

z hlediska klimatu, zejména CO2. Podíl obnovitelných zdrojů energie se neustále zvyšuje. 

Celkově lze konstatovat, že v programovém území nadále přetrvává potřeba dalších kroků 

s ohledem na stanovené cíle v oblasti ochrany klimatu na evropské i národní úrovni. Přes-

hraniční spolupráce v sektoru energetiky se sice rozvíjí, ale zatím jen pozvolna. Zájem o 

spolupráci se týká přednostně tematických oblastí s nadregionálním kontextem. 

Pokud jde o participaci obyvatel na trhu práce, vyznačuje se programové území v současné 

době výraznými rozdíly mezi českou a saskou částí. Rozdíly existují i ve strukturách počá-

tečního odborného vzdělávání a přípravy. Přeshraniční mobilita pracovních sil 

v programovém území je zatím jen nevýrazná a jejímu rozvoji stále ještě brání přetrvávající 

jazykové bariéry a absence informací o přeshraničních možnostech zaměstnání. 

Nezaměstnanost v programovém území má v posledních letech klesající tendenci. Za pro-

blematickou lze považovat zejména vysokou úroveň dlouhodobé nezaměstnanosti v celém 

programovém území. Mimoto jsou nezaměstnaností ohroženi zejména mladší lidé v české 

části programového území. Stěžejní indikátory týkající se situace mužů a žen na trhu práce 

a jejich sociální situace poukazují na přetrvávající nerovnosti.  

Dostupnost sociálních služeb v oblasti základní péče je pro obyvatele v programovém 

území zpravidla zajištěna. V souvislosti s demografickými změnami však může docházet 

k narůstajícím problémům při zajišťování nabídek sociální infrastruktury v blízkosti bydliště, 

a to zejména ve venkovských oblastech. Mimo jiné se dá předpokládat nedostatek praktic-

kých všeobecných lékařů a kvalifikovaných pracovníků ve zdravotnictví a v sociální péči o 

seniory. Struktury na podporu přeshraničního hledání zaměstnání stejně jako harmonizace 

potřeb a rozvoj nabídek dalšího odborného vzdělávání / rekvalifikace nezaměstnaných mo-

hou v tomto kontextu, byť ve velmi omezené míře, přispět ke snížení nezaměstnanosti 

v programovém území. 

SHRNUTÍ 

Socioekonomická analýza ukázala, že v programovém území i nadále existují významné 

rozdíly, zejména v oblasti hospodářství a společenských rámcových podmínek. Navíc se 

budou tyto podmínky v programovém území dále měnit v důsledku demografických změn 

(pokles počtu obyvatel, stárnutí populace, nedostatek kvalifikovaných pracovních sil atd.). 

Podpora se tedy musí přizpůsobit budoucím potřebám. Důraz by měl být kladen na využí-

vání synergických efektů a vytváření a další rozvoj přeshraniční spolupráce zaměřené na 

zachování a využívání infrastruktury. 

Rostoucí nedostatek kvalifikovaných pracovníků může mít negativní dopad na hospodářský 

rozvoj a vést ke konkurenční nevýhodě. Počet mladých ekonomicky aktivních osob se bude 

v dlouhodobém horizontu snižovat. Vinou odchodu mladých lidí s vyšším dosaženým vzdě-

láním do ekonomicky silnějších regionů bude klesat vzdělanostní úroveň programového 

území. Tomuto trendu je třeba čelit vhodnými formami přeshraniční spolupráce mezi vzdě-

lávacím systémem a hospodářskými strukturami či zúčastněnými stranami participujícími 
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na trhu práce. Přeshraniční odborné vzdělávání a příprava a další vzdělávání koncipované 

na základě speciálních požadavků pohraničí může plnit podpůrnou funkci a zlepšit situaci 

ohledně kvalifikované pracovní síly. 

Pozitivních impulzů pro hospodářský rozvoj a cestovní ruch bylo dosaženo především díky 

zlepšené průchodnosti hranic a dopravní infrastruktuře. V některých místech stále ještě 

existuje potřeba vybudování dalších přeshraničních dopravních spojení a hraničních pře-

chodů, protože komplexní kvalitní dopravní spojení s nadregionálními hospodářskými cen-

try podpoří ekonomický růst, zejména v sektoru cestovního ruchu, a posílí přeshraniční 

mobilitu pracovních sil. 

Vzhledem k daným demografickým podmínkám se napjatá situace na trhu práce 

v programovém území v budoucnosti neuvolní. Prostřednictvím posílení konkurenceschop-

nosti místního hospodářství, zajištění a zlepšení infrastruktury, využívání společných po-

tenciálů prostřednictvím vzájemného zpřístupnění trhů, přeshraničních iniciativ pro rozvoj 

lidských zdrojů, resp. kvalifikovaných odborných pracovních sil, a zajištění transparentnosti 

na trzích práce by mohlo dojít k vytvoření společného trhu práce. Intenzivněji by se měly 

zapojit příslušné subjekty existující na obou stranách hranice, jako jsou obchodní a průmys-

lové komory či zastřešující svazy a sdružení podnikatelů anebo odborové svazy. Kromě 

toho nabízí sektor vzdělávání se svými různými pilíři rozmanité návazné body pro další roz-

šiřování a prohlubování přeshraniční spolupráce. V této oblasti existuje potenciál rozvoje 

společných nabídek vzdělávání a vzdělávacích aktivit, jichž je nutno cíleně využívat, při-

čemž zvláštní pozornost bude věnována rozvoji jazykových kompetencí a sociálně-

kulturním aspektům sousední země, které jsou základem přeshraniční výměny zúčastně-

ných stran (aktérů). Rovněž rozvoj a rozšiřování spolupráce a přenos zkušeností a znalostí 

má přispět k udržitelnému rozvoji pohraničí. 

Z analýzy vyplývá, že oblast přírody a životního prostředí se všemi svými aspekty předsta-

vuje důležitý lokalizační faktor pro udržitelný rozvoj v programovém území. Přitom je třeba 

mít na zřeteli zejména interakce s jinými oblastmi, jako je hospodářství a cestovní ruch. 

Řešení nejrůznějších problémů vyžaduje přeshraniční aktivity. Mezi ně patří jak ochrana 

klimatu, lesů a přírody, tak i opatření ke zlepšení stavu vod nebo protipovodňové a požární 

ochrany a krizového řízení (ochrany před katastrofami). 

Bilance realizace programu Ziel 3 / Cíl 3 v období let 2007–2013 

Programové období let 2007–2013 se vyznačovalo výraznými změnami. Vedle opožděného 

zahájení programu bylo nutno etablovat poprvé společně implementované struktury a po-

stupy. Funkce Společného technického sekretariátu jako centrálního rozhraní pro všechny 

účastníky projektu vedla k zintenzivnění partnerské spolupráce. Pracovníci ze Saska i 

z České republiky společně z jednoho pracoviště pomáhali a radili jak saským, tak i českým 

žadatelům. 

Prostředky EU, které byly k dispozici v rámci podpory Ziel 3 / Cíl 3 na programové období 

let 2007–2013 ve výši 207,39 mil. EUR, se podařilo v plném rozsahu navázat do poloviny 

roku 2013. Podrobné údaje o počtu projektů a o výši navázaných prostředků jsou obsaženy 

ve výročních prováděcích zprávách. 
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Vedle společně plánovaných, realizovaných a financovaných projektů bylo mnoho schvále-

ných a nasmlouvaných projektů realizováno také se společným personálem.  

V rámci programu Ziel 3 / Cíl 3 probíhala podpora investičních i neinvestičních projektů. 

Program disponoval širokým spektrem podpory, které se odráželo v nastavení jeho priorit 

a opatření. Příspěvky získaly projekty zaměřené na rozvoj hospodářství, cestovní ruch, 

dopravní infrastrukturu a jiné infrastruktury, na životní prostředí a rozvoj venkova, vzdělá-

vání a kvalifikaci, sociálně-kulturní rozvoj či na spolupráci, přičemž v tomto případě se jed-

nalo zejména o fond malých projektů a o opatření v oblasti bezpečnosti a záchranných slu-

žeb, požární ochrany a krizového řízení (ochrany před katastrofami). 

Přeshraniční spolupráci mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou se v minulém 

programovém období podařilo dále zintenzivnit. Představuje důležitou složku společného 

rozvoje pohraničí. Poprvé zavedené společné struktury a postupy implementace programu 

se osvědčily a mají být zachovány i do budoucna. Nicméně je třeba využít existující poten-

ciál možností dalšího zlepšení ohledně postupů podávání žádostí a poskytování podpory. 

Postupy je třeba zjednodušit a standardizovat a přispět tak ke snížení administrativní zátě-

že.  

Mimoto je nutné při koncipování nového programu respektovat i nadále existující strukturál-

ní rozdíly. K tomu patří vyvážené rozdělování prostředků EU mezi Svobodným státem Sas-

ko a Českou republikou a silnější sbližování obsahů podpory, způsobilých nákladů a okruhu 

oprávněných žadatelů. Kromě toho je pro úspěšnou realizaci projektu nutné nepřetržité 

poskytování prostředků na potřebné spolufinancování. 

Díky posílené akvizici projektů ze strany Společného technického sekretariátu, poradenství 

a monitorování ve fázi podávání žádostí se ukázalo, že je možné aktivovat i dosud nevyuži-

tý potenciál. Vedle intenzivnějšího pokračování těchto aktivit by měla být podpora 

v budoucnosti lépe zviditelněna na veřejnosti, což by mělo oslovit další potenciální žadate-

le.  

Budoucí podpora by se měla ještě více soustředit na projekty s přeshraničním přínosem. I 

nadále je třeba intenzivně využívat zkušeností hospodářských a sociálních partnerů. 

Strategie a stanovení cílů 

V roce 2010 přijala Evropská unie strategii Evropa 2020. Jejím cílem je zaměřit jednání 

Evropské unie v oblasti hospodářské politiky na dosažení inteligentního a udržitelného 

růstu podporujícího začlenění. Strategie Evropa 2020 je tudíž nejdůležitějším vodítkem pro 

další vývoj politiky soudržnosti v programovém období 2014–2020. Strategie stanovuje pět 

měřitelných cílů v oblastech zaměstnanosti, výzkumu a inovací, ochrany klimatu a energeti-

ky, vzdělávání a boje proti chudobě, které mají být uskutečněny do roku 2020 a realizovány 

v regionech. Program spolupráce se má řídit těmito prioritními cíli a obsahově se zaměřit na 
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stanovené cíle. V rámci strategie Evropa 2020 mají hlavní význam tři navzájem se posilující 

priority5: 

 inteligentní růst: rozvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inovacích; 

 udržitelný růst: podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiku méně ná-

ročnou na zdroje; 

 růst podporující začlenění: podporovat ekonomiku s vysokou zaměstnaností, jež se bude 

vyznačovat výraznou sociální a územní soudržností. 

Dále Evropská komise stanovila sedm stěžejních iniciativ, které jsou součástí strategie Ev-

ropa 2020 a tvoří strategický rámec pro opatření EU a vnitrostátních orgánů, aby byl zajiš-

těn jejich příspěvek ke konzistentní celkové strategii. Evropská komise v nich soustřeďuje 

své návrhy týkající se široké škály opatření v oblasti výzkumu a inovací, posílení malých a 

středních podniků a konkurenceschopnosti podniků, šetrného využívání zdrojů, vzdělávání 

a modernizace trhů práce. Národní programy reforem (NPR) transponují cíle strategie Ev-

ropa 2020 do vnitrostátních cílů a popisují implementaci doporučení určených jednotlivým 

zemím. 

Důležitou roli při naplňování strategie Evropa 2020 hraje politika soudržnosti. Za tímto úče-

lem je podpora ze strukturálních fondů provázána se smluvním cílem vytváření hospodář-

ské, sociální a územní soudržnosti podle čl. 174 Smlouvy o fungování Evropské unie 

(SFEU) a s prioritami strategie Evropa 2020. Pro tento program přeshraniční spolupráce 

mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko je hlavním legislativním základem 

nařízení (EU) č. 1303/2013 ve spojení s nařízením (EU) č. 1299/2013 a s nařízením (EU) 

č. 1301/2013. 

Dohody o partnerství, uzavřené mezi Evropskou komisí a Německem, resp. Českou repub-

likou, dne 22. května 2014, resp. dne 26. srpna 2014, zdůrazňují zaměření výkladu předpi-

sů EU upravujících nastavení obsahových priorit programu spolupráce na specifickou regi-

onální situaci česko-saského pohraničí. 

Zvláštní důraz se má klást na obsahovou návaznost na stávající evropské, vnitrostátní a 

regionální strategie hospodářské politiky a politiky zaměstnanosti a programy reforem, aby 

se vyloučily cílové konflikty a podpořily synergie. Podle nařízení (EU) č. 1299/2013 má 

hlavní důraz spočívat na evropských prioritách a intervencích (zásazích), u nichž spoluprá-

ce přináší nejvyšší přidanou hodnotu. Přitom se jedná zejména o: 

 rozvoj ekonomiky založené na znalostech, výzkumu a inovacích, 

 podporu konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiky méně náročné na zdroje, 

 podporu vysoké míry zaměstnanosti, která posílí sociální a územní soudržnost, 

 rozvoj administrativních kapacit. 

                                                
5 Evropská komise (2010): Sdělení Komise – Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění.  
URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:CS:PDF 
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Pro obsahové zaměření programu spolupráce je navíc potřeba zohlednit specifické potřeby 

programového území, které byly zjištěny v rámci socioekonomické analýzy. 

Je nutno vybrat vhodné tematické cíle pro strategii kooperačního programu při zohlednění 

zásady tematického soustředění. Tematické cíle, které jsou k dispozici, jsou uvedeny 

v článku 9 odstavec 1 nařízení (EU) č. 1303/2013. Přitom může být 80 % prostředků EFRR 

přiděleno maximálně čtyřem tematickým cílům (článek 6 nařízení (EU) č. 1299/2013).  

Pomocí programu spolupráce má být dosaženo vybudování, rozšíření a dalšího rozvoje 

společných přeshraničních struktur spolupráce a komunikace díky zlepšení sociálně-

ekonomických předpokladů společného pohraničí. Pomocí této rozsáhlé strategie rozvoje 

pro česko-saské programové území se přispívá k jeho inteligentnímu a udržitelnému růstu 

podporujícímu začlenění.  

Cílem je trvale zvýšit konkurenceschopnost regionu v evropském kontextu a při zohlednění 

územního aspektu dosáhnout toho, aby prostřednictvím sblížení regionálního rozvoje bylo 

dosaženo pozitivních efektů pro obecný potenciál růstu.  

Za účelem naplňování této strategie bude realizace program spolupráce probíhat s těmito 

tematickými cíli  

 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik (tematický cíl 

5), 

 Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů (tematický 

cíl 6), 

 Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a 

do celoživotního učení (tematický cíl 10) a 

 Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívání 

k účinné veřejné správě (tematický cíl 11). 

Z analýzy siných a slabých stránek, resp. příležitostí a hrozeb vyplynulo, že programové 

území vykazuje značný potenciál rozvoje zejména v oblastech, které lze přiřadit těmto te-

matickým cílům. Velká část slabých stránek se zakládá na skutečnosti, že nedochází 

k vyčerpání existujících potenciálů a jejich efektivnímu využívání pro rozvoj programového 

území. Na základě výběru těchto tematických cílů tudíž dochází k zaměření programu spo-

lupráce na cílené využívání identifikovaných potenciálů prostřednictvím účinné přeshraniční 

spolupráce. Lze očekávat, že v případě dosažení zvoleného strategického cíle nastane 

zlepšení sociálně-ekonomické situace v programovém území. Navíc lze díky volbě těchto 

čtyř tematických cílů naplánovat celkově cílenější využití prostředků a vyhovět požadavku 

tematického soustředění na malý počet priorit. Zároveň lze konstatovat, že výsledky analý-

zy zaměřené na bilancování podpory v rámci programu Ziel 3 / Cíl 3 se ve velké míře kryjí 

s výsledky socioekonomické analýzy. 
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Volbou uvedených čtyř tematických cílů se významně přispěje k podpoře strategie Evropa 

2020. Hlavní důraz je přitom kladen na „Udržitelný růst: podporovat konkurenceschopnější 

a ekologičtější ekonomiku méně náročnou na zdroje“. Mimoto přispívají zvolené tematické 

cíle a investiční priority k „Růstu podporujícímu začleňování".  

Priority a cíle strategie Evropa 2020 nelze navzájem striktně oddělit. Už v původním doku-

mentu strategie se poukazuje na jejich společné působení. Specifické cíle a opatření 

v rámci tematického cíle 5 přispívají k dosažení cíle strategie Evropa 2020 "Podpora konku-

renceschopnější a ekologičtější ekonomiky méně náročné na zdroje". Prostřednictvím cíle-

ných kooperačních opatření na ochranu obyvatel a majetku se má čelit zvýšenému výskytu 

extrémních povětrnostních jevů a s nimi souvisejícím situacím ohrožení v důsledku změny 

klimatu. Na to úzce navazuje tematický cíl 6, který má za cíl zlepšení ochrany vod, přírody 

a životního prostředí. Především pomocí cílených kooperačních opatření se má přispět 

k zastavení úbytku biologické rozmanitosti a zvrácení tohoto trendu do roku 2020. Mimo-

řádné postavení má v této souvislosti ochrana druhů a typů stanoviště podle evropské 

směrnice o stanovištích a evropských druhů ptactva podle směrnice o ptácích včetně sítě 

chráněných území Natura 2000. Prostřednictvím péče o kulturní dědictví a jeho zachování 

by navíc mělo docházet k posílení turistického potenciálu a vytváření impulzů pro hospo-

dářský rozvoj programového území. Díky specifickému cíli spočívajícímu v rozvoji přeshra-

niční nabídky vzdělávání, který souvisí s tematickým cílem 10, jsou naplňovány další klíčo-

vé prvky strategie Evropa 2020. Prostřednictvím lepšího využití stávajícího vzdělanostního 

potenciálu jednotlivých skupin obyvatel v rámci podpory jazykových a mezikulturních kom-

petencí, ale i rozšiřováním a prohlubováním přeshraniční spolupráce v oblasti předškolního, 

školního, odborného až po vysokoškolské vzdělávání a rozvojem společné vzdělávací na-

bídky a vzdělávacích aktivit se přispěje k naplnění cíle strategie Evropa 2020 „Podpora 

ekonomiky s vysokou zaměstnaností, jež se bude vyznačovat sociální a územní soudržnos-

tí“. Prostřednictvím přeshraniční spolupráce mezi vzdělávacím systémem a hospodářskou 

sférou či přeshraniční odborné přípravy a dalšího vzdělávání, zamýšlených kooperačních 

opatření vysokých škol stejně jako podpory mobility studentů, doktorandů a vědeckých pra-

covníků je možné čelit nedostatku kvalifikovaných pracovních sil. Prostřednictvím tematic-

kého cíle 10 se tudíž přispěje k naplnění klíčových tematických okruhů strategie Evropa 

2020 „Zlepšení úrovně vzdělávání“ a „Podpora zaměstnanosti“ a nepřímo také ke klíčovým 

oblastem „Podpora sociálního začleňování prostřednictvím boje  proti chudobě“ a „Zlepšo-

vání podmínek pro inovace, výzkum a vývoj (VaV)“. Tyto přístupy budou podpořeny také 

prostřednictvím spolupráce státních, komunálních a regionálních institucí a iniciativ 

v programovém území v rámci tematického cíle 11 jako nezbytný základ pro integraci po-

hraničí. V zájmu skutečného rozvoje výše uvedených potenciálů by se měly dále rozšiřovat 

stávající struktury spolupráce a podporovat rozvoj nových kontaktů. 

„Inteligentní růst“ prostřednictvím „Rozvíjení ekonomiky založené na znalostech a inova-

cích“ naproti tomu nestojí v popředí zájmu. Pomocí integrovaných přístupů a společného 

působení s cíli růstu souvisejícími s ostatními tematickými cíli, resp. prostřednictvím zlep-

šených místních podmínek a zlepšené situace v oblasti kvalifikovaných pracovních sil však 

bude nepřímo zajištěna také podpora ve vztahu ke klíčovým oblastem „Podpora zaměstna-

nosti“ a „Zlepšování podmínek pro inovace, výzkum a vývoj (VaV)“. Přitom budou i regio-
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nální strategie pro inteligentní specializaci posuzovány v přeshraničních souvislostech, aby 

tím byly komplementárně doplněny regionální programy. 

1.1.2 Odůvodnění volby tematických cílů a odpovídajících investičních priorit, s ohledem 

na společný strategický rámec, které vychází z analýzy potřeb v rámci programo-

vé oblasti jako celku a strategie zvolené v návaznosti na tyto potřeby, a které se 

případně věnuje chybějícím prvkům v přeshraniční infrastruktuře a rovněž zohled-

ňuje výsledky hodnocení ex ante 

Tematický cíl 5  Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení 

rizikům a řízení rizik 

Investiční priorita b)   Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, 

zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů krizového řízení 

 

Předpovídaný nárůst extrémních povětrnostních jevů v důsledku změny klimatu je doprová-

zen značným zvýšením rizik pro obyvatele programového území a jejich majetek. Vedle 

ochrany klimatu je novou výzvou také přizpůsobování se následkům změny klimatu. 

S ohledem na zkušenosti minulých let (povodně v letech 2002, 2010 a 2013) a na budoucí 

výzvy, které přinese změna klimatu, je významnou prioritou environmentální politiky 

v programovém území protipovodňová ochrana. Vzhledem k vzájemné geografické prová-

zanosti programového území je jedním z důležitých úkolů programu působit proti těmto 

hrozbám pomocí cílených kooperačních opatření, zejména v oblasti ochrany klimatu a lesů, 

a přispět tak k přizpůsobení se změně klimatu. Přeshraniční povodí řek přitom zakládají 

nutnost koordinovaného a společného postupu. 

K podpoře trvalého zlepšení životních podmínek obyvatel v programovém území mimoto 

patří zajištění jejich bezpečnosti. Rozvoj spolupráce v oblasti požární ochrany, záchranných 

služeb a krizového řízení hraje zásadní roli při zvládání společných výzev. Rozvíjením stá-

vajících a vznikem nových partnerství by mělo dojít zejména ke kompenzaci klesajícího 

počtu dobrovolných pomocníků a ke zlepšení akceschopnosti jednotlivých složek. 

K udržitelnému řešení může přispět společné využívání speciální techniky a lidských zdro-

jů. To podporuje také česko-německá smlouva o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravot-

nické záchranné služby (ZZS) uzavřená v dubnu 2013, která tvoří základ dohod o vzájemné 

spolupráci v příhraničních regionech, upravujících zejména organizaci ZZS, předpisy pro 

provádění výjezdových zásahů, stanovení kritérií kvality a bezpečnostních kritérií, aspekty 

odpovědnosti a náhrady škody a metody komunikace. Zároveň roste povědomí odborníků i 

laické veřejnosti o rizicích vyplývajících ze změn klimatu. K dalšímu rozvoji přeshraniční 

spolupráce v této oblasti přispívají koncepční základy a zavedené struktury přeshraniční 

spolupráce v oblasti krizového řízení / prevence rizik včetně ochrany před povodněmi na 

celostátní i regionální úrovni. Podstatnou roli přitom hraje také vytváření a další rozvoj apli-

kací informačních a komunikačních technologií. 
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Tematický cíl 6  Zachování a ochrana životního prostředí a podpora 

účinného využívání zdrojů 

Investiční priorita b)   Investice do vodního hospodářství s cílem plnit požadavky 

acquis Unie v oblasti životního prostředí a řešením potřeb investic, které podle zjištění 

členských států přesahují rámec těchto požadavků 

 

Program má významně přispět ke snížení zatížení životního prostředí, environmentálních 

rizik, ke zlepšení kvality ochrany životního prostředí a ke zvýšení kvality lokality. Mimoto 

jsou v oblasti kvality vod potřebné další kroky ve smyslu naplňování cílů rámcové směrnice 

EU pro vodní politiku (směrnice 2000/60/ES). Tím lze přispět k udržitelnému a ekologicky 

šetrnému rozvoji programového území. Programové území má cenný přírodní potenciál 

s velkým počtem velkoplošných a maloplošných chráněných krajinných území. V souvislosti 

s restrukturalizací hospodářství a s rozvojem moderních infrastruktur pro nakládání s odpa-

dy a odpadními vodami se podařilo dosáhnout významného zlepšení stavu životního pro-

středí. Stav česko-saské spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí a přírody je dob-

rý, je však potřeba ji dále rozvíjet. Pro spolupráci existují příslušné právní základy a grémia, 

např. Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) a Česko-německá komise pro hranič-

ní vody. Při zlepšování situace životního prostředí hrají významnou roli příslušné evropské 

normy, které zahrnují také požadavky týkající se přeshraniční spolupráce (např. rámcová 

směrnice pro vodní politiku, směrnice EIA, směrnice o kvalitě ovzduší). 

Investiční priorita c)   Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kultur-

ního dědictví 

 

Programové území disponuje velkým potenciálem přírodního a kulturního bohatství, histo-

rickými tradicemi a zavedenými strukturami spolupráce pro rozvoj cestovního ruchu. Vzhle-

dem k dosaženému stavu rozvoje sektoru cestovního ruchu v programovém území je třeba 

vidět potřebu budoucího rozvoje v oblasti rozvoje šetrného cestovního ruchu (agroturistika, 

cyklistika a pěší turistika) s doprovodnými infrastrukturními opatřeními. Pro další rozvoj ces-

tovního ruchu v programovém území je navíc nezbytná dopravně-technická dostupnost 

turistických atrakcí. Opatření na podporu ekologického a přírodního cestovního ruchu po-

vedou ke zlepšení rámcových podmínek pro ochranu životního prostředí a k nárůstu přes-

hraničních rekreačních aktivit. Prohloubení spolupráce v oblasti destinačního managemen-

tu a zvýšení kvality služeb cestovního ruchu, např. formou zvyšování jazykové vybavenosti 

pracovníků, má přispět k zatraktivnění programového území jakožto turistického regionu a 

tím i ke zvýšení počtu návštěvníků. Mimoto je vyhlášeným společným cílem České republi-

ky a Svobodného státu Sasko trvalé zajištění společného přírodního a kulturního bohatství. 

Péče o kulturní dědictví a jeho zachování posílí potenciál cestovního ruchu a vytvoří nové 

impulzy pro hospodářský rozvoj programového území. Mimoto mohou ke konkurence-

schopnému rozvoji přispět také aplikace informačních a komunikačních technologií. 
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Investiční priorita d)   Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora 

ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických in-

frastruktur 

 

Programové území se vyznačuje velmi rozmanitými krajinnými podmínkami a přírodními 

potenciály a výskytem četných velkoplošných i maloplošných chráněných území. Převláda-

jícím problémům v oblasti ochrany životního prostředí v důsledku částečně nepříznivého 

stavu druhů / typů přírodních stanovišť, narušení biodiverzity a ekologické stability je třeba 

čelit pomocí vhodných kooperačních opatření. Měl by se tím jednak zvýšit potenciál využití 

území a zároveň významně přispět k zachování krajiny a přírody. Mimoto je z důvodu geo-

grafické provázanosti programového území důležitým úkolem zajistit zachování udržitelné-

ho životního prostoru prostřednictvím cílených kooperačních opatření v oblasti ochrany 

klimatu a lesů. 

Tematický cíl 10  Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného 

výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení 

Investiční priorita a) iii)  Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za úče-

lem získávání dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných 

programů vzdělávání, odborné přípravy a školení 

 

Vzdělávání je významnou základní potřebou lidského jednání a v moderních společnostech 

je společně s celoživotním učením a profesní kvalifikací klíčem k zajištění konkurence-

schopnosti v dlouhodobém horizontu. Je třeba plně využít vzdělanostního potenciálu jed-

notlivých skupin obyvatel. Zvláštním těžištěm je podpora jazykových a mezikulturních kom-

petencí. Přitom je třeba prohlubovat stávající kooperace v této oblasti a etablovat nové. 

Celkově sektor vzdělávání se svými různými pilíři – od předškolní výchovy, přes školní 

vzdělání a odbornou přípravu až po vysokoškolské studium – nabízí mnoho návazných 

bodů pro další rozšiřování a prohlubování přeshraniční spolupráce. I přes existující rozdíly 

mezi vzdělávacími systémy obou zemí je třeba více využívat potenciál pro rozvoj společ-

ných nabídek vzdělávání a vzdělávacích aktivit a etablovat je jako lokalizační faktor. Tím 

budou vytvořeny důležité předpoklady pro hospodářský rozvoj pohraničí, který vedle posí-

lení konkurenceschopnosti podniků sídlících v pohraničí přispěje také k intenzivnějšímu 

přenosu výzkumu a znalostí a tím i k rozvoji technologií a inovací. Dobrá úroveň vzdělání a 

nabídky odborného vzdělávání a dalšího vzdělávání v souladu s potřebami pohraničí pove-

de dlouhodobě k udržitelné zaměstnanosti a kvalitním pracovním místům a tím přispěje 

také k boji proti sociálnímu vyloučení a chudobě. 
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Tematický cíl 11  Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a 

zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě 

Investiční priorita a) iv) Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a 

zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a správní spolupráce a 

spolupráce mezi občany a institucemi. 

 

Spolupráce mezi státními, komunálními a regionálními institucemi a iniciativami 

v programovém území je nezbytným základem další integrace pohraničí. Etablování a vy-

tváření kooperací je základem pro posilování konkurenceschopnosti a sociální a územní 

soudržnosti pohraničí. V minulých letech se tato spolupráce v mnoha oblastech společen-

ského života vyvíjela dobře. Je třeba stabilizovat a dále rozvíjet zavedené struktury spolu-

práce a podporovat rozvoj nových kontaktů, aby byly náležitě zohledněny požadavky pro-

gramového území. Důležitou úlohu v rozvoji přeshraniční spolupráce na místní úrovni plní 

čtyři euroregiony Euregio Egrensis, Erzgebirge/Krušnohoří, Elbe/Labe a Neisse-Nisa-Nysa. 

Vedle podpory euroregionální spolupráce je třeba dále podporovat rozvoj politických, hos-

podářských, kulturních i sociálních kontaktů na obou stranách hranice. K tomu patří také 

pokračování fondu malých projektů, díky němuž lze aktivovat důležité, dosud nevyužívané 

potenciály.  

Pro zlepšení kvality života ve společném pohraničí je bezpodmínečně nutné snížit bezpeč-

nostní deficit související s polohou na hranicích. V minulých letech již byly vyvinuty přes-

hraniční struktury spolupráce v oblasti justice a bezpečnosti. Ty je třeba stabilizovat a dále 

rozvíjet. Mimoto mohou spolupráci v této oblasti usnadnit a zlepšit aplikace informačních a 

komunikačních technologií. 

K zajištění udržitelného rozvoje šetrného k životnímu prostředí v programovém území je 

třeba rozšířit nabídku veřejné hromadné osobní dopravy a rozvíjet ji v souladu s požadavky 

programového území. Z důvodu rozdílné hustoty osídlení a hustoty zalidnění vykazuje na-

bídka veřejné hromadné osobní dopravy v programovém území značné kvalitativní a kvan-

titativní rozdíly. Z důvodu demografického vývoje roste zejména ve venkovských oblastech 

potřeba hledat alternativní řešení, aby byla zajištěna dostupnost občanské vybavenosti 

zajišťované na úrovni tzv. středních center i pro nemobilní skupiny obyvatel, resp. pro sku-

piny obyvatel s omezenou mobilitou. Vyžádá si to zapojení existujících a nově zakládaných 

kooperací partnerů působících v dopravních sítích. Intenzivnější využívání aplikací infor-

mačních a komunikačních technologií povede ke konkurenceschopné a uživatelsky přívěti-

vé veřejné hromadné osobní dopravě. 

Partnerskou spolupráci mimoto podporuje mnoho spolků, svazů a nestátních neziskových 

organizací, jako jsou odborové svazy, komory, sociokulturní instituce, vzdělávací instituce, 

svazy na ochranu životního prostředí, kulturní spolky atd. Významný přínos má kromě toho 

také 76 česko-saských partnerství měst a obcí. Mimoto existuje i jedno regionální partner-

ství na úrovni okresů mezi okresy Saské Švýcarsko a Děčín. Regionální plánování plní řídí-

cí, regulační a koordinační úkoly. Plány územního plánování na celostátní/zemské a regio-

nální úrovni a komunálního plánování na úrovni obcí stanovují důležitý rámec pro rozvoj 
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regionů a obcí. Pro další rozvoj programového území je proto potřeba etablovat úzkou  

přeshraniční spolupráci v oblasti regionálního plánování. 

Tabulka 1: Odůvodnění výběru tematických cílů a investičních priorit 

Vybraný tematický cíl Vybraná investiční priorita Odůvodnění výběru 

TC 5  

Podpora přizpůsobení se 

změně klimatu, předchá-

zení rizikům a řízení rizik 

b. 

Podpora investic zaměřených 

na řešení konkrétních rizik, 

zajištění odolnosti vůči katastro-

fám a vývoj systémů krizového 

řízení 

 zvýšený výskyt extrémních povětrnostních 

jevů a s tím spojené situace ohrožení vyža-

dují přijetí cílených opatření v oblastech 

ochrany před povodněmi, řízení rizik / pře-

cházením rizikům a krizového řízení (ochra-

ny před katastrofami) 

 geografická provázanost programového 

území podmiňuje nutnost cílených koope-

račních opatření  

 zajištění bezpečnosti podpoří trvalé zlepšo-

vání životních podmínek 

 další rozvoj spolupráce, především v oblas-

tech požární ochrany, zdravotnické zá-

chranné služby a krizového řízení (ochrany 

před katastrofami) zlepší přeshraniční akce-

schopnost 

 prostřednictvím rozvoje stávajících a inicio-

vání nových partnerství dochází ke kom-

penzaci klesajícího počtu dobrovolných po-

mocníků 

 společné využívání speciální techniky, spo-

lečná kritéria kvality a bezpečnosti a perso-

nální zdroje povedou k udržitelným řešením 

TC 6 

Zachování a ochrana ži-

votního prostředí a podpo-

ra účinného využívání 

zdrojů 

b.  

Investice do vodního hospodář-

ství s cílem plnit požadavky 

acquis Unie v oblasti životního 

prostředí a řešením potřeb in-

vestic, které podle zjištění člen-

ských států přesahují rámec 

těchto požadavků 

 převládající situace životního prostředí 

vyžaduje podstatný přínos ke snížení zatí-

žení životního prostředí, environmentálních 

rizik, ke zlepšení kvality ochrany životního 

prostředí a ke zvýšení kvality lokality 

 zlepšení situace životního prostředí pro-

střednictvím koordinovaného postupu oh-

ledně evropských legislativních pravidel a 

standardů, jako např. rámcová směrnice pro 

vodní politiku, směrnice EIA, směrnice o 

kvalitě ovzduší  

 přeshraniční zlepšení kvality vod ve smyslu 

cílů rámcové směrnice pro vodní politiku 

 nezbytná podpora udržitelného a ekologic-

kého rozvoje programového území 
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Vybraný tematický cíl Vybraná investiční priorita Odůvodnění výběru 

 c.  

Zachování, ochrana, propagace 

a rozvoj přírodního a kulturního 

dědictví 

 díky geografické provázanosti zde existuje 

cenné společné přírodní a kulturní bohatství 

 je třeba zachovat četné přírodní a kulturní 

potenciály a společné tradice 

 vyhlášený společný cíl trvalého zachování 

společného přírodního a kulturního bohat-

ství  

 zachování a zajištění společného kulturního 

dědictví si vyžaduje koordinovaný postup 

 nezbytná je péče o kulturní dědictví a jeho 

zachování za účelem posílení potenciálu 

cestovního ruchu a hospodářského rozvoje 

programového území a zlepšení jeho do-

stupnosti 

 cestovní ruch je důležitým hospodářským 

faktorem regionu 

 zavedené struktury spolupráce v oblasti 

cestovního ruchu mají být posíleny 

 je třeba posílit potenciál cestovního ruchu 

v zájmu dalších impulzů pro hospodářský 

rozvoj programového území 

 d.  

Ochrana a obnova biologické 

rozmanitosti a půdy a podpora 

ekosystémových služeb, včetně 

prostřednictvím sítě Natura 

2000 a ekologických infrastruk-

tur 

 mnoho krajinných podmínek a přírodních 

potenciálů v programovém území s četnými 

velkoplošnými a maloplošnými chráněnými 

územími, která je třeba chránit a zachovat 

 přetrvávající problémy v oblasti ochrany 

životního prostředí v důsledku částečně ne-

příznivého stavu druhů / typů přírodních 

stanovišť, narušení biodiverzity a ekologické 

stability  

 pomocí vhodných kooperačních opatření je 

třeba čelit nepříznivému stavu z hlediska 

ochrany 

 zvýšení potenciálu využití území jakožto 

účinný příspěvek k zachování krajiny a pří-

rody 

 kooperace v přeshraničním kontextu mohou 

významně přispět k zachování krajiny a pří-

rody 

 geografická provázanost vyžaduje cílená 

opatření spolupráce v oblasti ochrany klima-

tu a lesů za účelem zajištění zachování udr-

žitelného životního prostoru 
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Vybraný tematický cíl Vybraná investiční priorita Odůvodnění výběru 

TC 10 

Investice do vzdělávání, 

odborné přípravy a odbor-

ného výcviku k získávání 

dovedností a do celoživot-

ního vzdělávání 

a) iii)  

Investice do vzdělávání, odbor-

né přípravy a školení za účelem 

získávání dovedností a celoži-

votního učení: vypracováním a 

naplňováním společných pro-

gramů vzdělávání, odborné 

přípravy a školení 

 Vzdělávání, celoživotní učení a profesní 

kvalifikace jsou klíčem k zajištění dlouhodo-

bé konkurenceschopnosti a bytostně vý-

znamné pro ekonomický rozvoj  

 rozvoj jazykových a mezikulturních kompe-

tencí je základem integrace pohraničí a od-

straňování existujících překážek 

 je třeba využít existující potenciál vzdělává-

ní 

 prohloubení a etablování spolupráce vede 

k dlouhodobým řešením a ke zvládání pro-

blémů ohledně kvalifikované pracovní síly 

v pohraničí 

 je třeba intenzivněji využívat potenciály pro 

rozvoj společných nabídek vzdělávání 

v zájmu vytvoření předpokladů pro ekono-

mický rozvoj 

 rozvoj nabídek vzdělávání v souladu s po-

třebami přeshraničního trhu práce za úče-

lem optimalizace zaměstnanosti mladých 

lidí 

TC 11 

Posilování institucionální 

kapacity veřejných orgánů 

a zúčastněných stran a 

přispívání k účinné veřejné 

správě 

a) iv)  

Posilování institucionální kapaci-

ty orgánů veřejné správy a zú-

častněných subjektů a účinné 

veřejné správy: podporou právní 

a správní spolupráce a spolu-

práce mezi občany a instituce-

mi. 

 spolupráce mezi státními, komunálními a 

regionálními institucemi / iniciativami v pro-

gramovém území představuje nezbytný zá-

klad pro integraci pohraničí  

 rozvoj politických, hospodářských, kultur-

ních a sociálních kontaktů v pohraničí 

 posílení spolupráce ve všech oblastech 

společenského života je nezbytným zákla-

dem pro odstraňování existujících překážek 

 je třeba navázat na dobrý vývoj spolupráce 

v zájmu odstraňování dalších překážek 

 rozvoj etablovaných struktur spolupráce a 

navazování nových kontaktů pro zlepšení 

kvality života v pohraničí 

 pokračování fondu malých projektů v zájmu 

posílení soudržnosti obyvatel na regionální 

úrovni 

 

1.2 Odůvodnění přidělení finančních prostředků 

Na programové období jsou k dispozici k dosažení cílů programu prostředky EFRR v celko-

vé výši 157.967.067 EUR. Z toho připadají na tematický cíl 5 prostředky EFRR v celkové 

výši 15.796.707 EUR, na tematický cíl 6 prostředky EFRR v celkové výši 68.715.674 EUR, 

na tematický cíl 10 prostředky EFRR v celkové výši 27.644.237 EUR a na tematický cíl 11 

prostředky EFRR v celkové výši 36.332.425 EUR. V rámci tematického cíle 6 činí alokace 

prostředků na investiční prioritu b) 7.898.353 EUR, na investiční prioritu c) 51.339.296 EUR 

a na investiční prioritu d) 9.478.024 EUR. Na Technickou pomoc je určeno celkem 

9.478.024 EUR z prostředků EFRR. Rozdělením prostředků na jednotlivé tematické cíle a 

investiční priority se vyhoví analyzovaným potřebám pohraničí s ohledem na strategii Evro-

pa 2020. Stanovení finančních priorit tak odráží obsahové cíle programu spolupráce. 
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Tabulka 2: Přehled investiční strategie programu spolupráce 

Prioritní 

osa 

Podpora z 

EFRR (EUR) 
Podíl (%) celkové 

podpory EU na celém 

programu spolupráce 

(za každý fond) 

Tematický cíl Investiční priority Specifické cíle odpovída-

jící investičním prioritám 

Ukazatele výsledků od-

povídající specifickému 
cíli 

EFRR ENI NPP 

1 15 796 707 10 0 0 TC 5 

Podpora přizpůsobení se 

změně klimatu, předchá-

zení rizik a řízení rizik 

b. 

Podpora investic zaměřených 

na řešení konkrétních rizik, 

zajištění odolnosti vůči kata-

strofám a vývoj systémů krizo-

vého řízení 

Zintenzivnění přeshraniční 

akceschopnosti a výkon-

nosti  

Hodnocení společných opat-

ření k řízení rizik 

2 68 715 674 43,5 0 0 TC 6 

Zachování a ochrana 

životního prostředí a 

podpora účinného využí-

vání zdrojů 

b. 

Investice do vodního hospo-

dářství s cílem plnit požadavky 

acquis Unie v oblasti životního 

prostředí a řešením potřeb 

investic, které podle zjištění 

členských států přesahují 

rámec těchto požadavků 

Zlepšení přeshraniční 

ochrany vod za účelem 

zvýšení kvality vod 

Podíl útvarů povrchových 

vod se zlepšenou kvalitou 

vod 

      c. 

Zachování, ochrana, propaga-

ce a rozvoj přírodního a kul-

turního dědictví 

Udržení turistické atraktivi-

ty prostřednictvím udržitel-

ného zhodnocení společ-

ného přírodního a kulturní-

ho dědictví 

Přenocování v programovém 

území 
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Prioritní 

osa 

Podpora z 

EFRR (EUR) 
Podíl (%) celkové 

podpory EU na celém 

programu spolupráce 

(za každý fond) 

Tematický cíl Investiční priority Specifické cíle odpovída-

jící investičním prioritám 

Ukazatele výsledků od-

povídající specifickému 
cíli 

EFRR ENI NPP 

      d. 

Ochrana a obnova biologické 

rozmanitosti a půdy a podpora 

ekosystémových služeb, včet-

ně prostřednictvím sítě Natura 

2000 a ekologických in-

frastruktur 

Prohloubení přeshraniční 

koordinace za účelem 

zachování a podpory bio-

logické rozmanitosti 

Rozloha ploch, na nichž jsou 

uplatňována společná řešení 

na zachování a podporu 

biologické rozmanitosti 

 

3 27 644 237 17,5 0 0 TC 10 

Investice do vzdělávání, 

odborné přípravy a od-

borného výcviku 

k získávání dovedností a 

do celoživotního vzdělá-

vání 

a) iii) 

Investice do vzdělávání, od-

borné přípravy a školení za 

účelem získávání dovedností 

a celoživotního učení: vypra-

cováním a naplňováním spo-

lečných programů vzdělávání, 

odborné přípravy a školení 

Rozšíření přeshraničních 

nabídek vzdělávání 

Kvalita přeshraniční nabídky 

vzdělávání 

Zlepšení zaměstnatelnosti 

mladých lidí 

Podíl nezaměstnaných ve 

věku 15–24 let vztažený na 

programové území 
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Prioritní 

osa 

Podpora z 

EFRR (EUR) 
Podíl (%) celkové 

podpory EU na celém 

programu spolupráce 

(za každý fond) 

Tematický cíl Investiční priority Specifické cíle odpovída-

jící investičním prioritám 

Ukazatele výsledků od-

povídající specifickému 
cíli 

EFRR ENI NPP 

4 36 332 425 23 0 0 TC 11  

Posilování institucionální 

kapacity veřejných orgá-

nů a zúčastněných stran 

a přispívání k účinné 

veřejné správě 

a) iv) 

Posilování institucionální ka-

pacity orgánů veřejné správy a 

zúčastněných subjektů a účin-

né veřejné správy: podporou 

právní a správní spolupráce a 

spolupráce mezi občany a 

institucemi. 

Posílení a rozvoj přeshra-

niční spolupráce na podpo-

ru dalšího společného 

rozvoje pohraničí 

 

Úroveň přeshraniční spolu-

práce 

 

5 9 478 024 6 0 0 / / Zajištění a posílení efektivi-

ty a účinnosti programu 

 

Zajištění úspěšné imple-

mentace programu a účin-

ného využití prostředků 

EFRR 

Není potřeba uvádět, proto-

že příspěvek Unie na tech-

nickou pomoc nepřesáhne 

15 mil. EUR. 
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2. Prioritní osy 

2.A Prioritní osa 1 

2.A.1. Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik  

□ Celá prioritní osa bude realizo-
vána výhradně prostřednictvím 
finančních nástrojů. 

 

□ Celá prioritní osa bude realizo-
vána výhradně prostřednictvím 
finančních nástrojů zřízených na 
úrovni Unie. 

 

□ Celá prioritní osa bude realizo-
vána výhradně prostřednictvím 
komunitně vedeného místního 
rozvoje. 

 

 

2.A.2. Odůvodnění pro vytvoření prioritní osy, která zahrnuje více než jeden tematický cíl 

není relevantní 

2.A.3. Fond a základ pro výpočet podpory Unie 

Fond EFRR 

Základ pro výpočet (celkové 

způsobilé výdaje nebo způsobi-

lé veřejné výdaje) 

celkové způsobilé výdaje 

 

2.A.4. Investiční priorita 5 b) 

Investiční priorita Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních 

rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systé-

mů krizového řízení 
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2.A.5. Specifické cíle odpovídající investiční prioritě a očekávané výsledky 

ID 1 b) 

Specifický cíl Zintenzivnění přeshraniční akceschopnosti a výkonnosti  

Výsledky, kterých členské státy 

chtějí dosáhnout s podporou 

EU  

Mimořádné události a krizové situace se neřídí geogra-

fickými hranicemi. Geografická provázanost si navíc 

vyžaduje koordinovaný a účinný společný postup 

v případě krizových stavů. Zintenzivnění, rozvoj a zlep-

šení spolupráce v rámci přeshraničního řešení mimo-

řádných událostí a krizových situací a v oblastech po-

žární ochrany, zdravotnické záchranné služby a krizo-

vého řízení (ochrany před katastrofami) přispívá 

k dosažení lepšího společného jednání. Uskutečňuje se 

to především prostřednictvím vytváření společných in-

formačních a komunikačních systémů a společného 

využívání potřebného vybavení a s tím související har-

monizace bezpečnostních standardů na zajištění životů, 

zdraví a majetku ve společném pohraničí. Zlepšení a 

zintenzivnění ochrany před následky povodňových udá-

lostí ve společném pohraničí se na základě zkušeností 

uplynulých let rovněž stalo jedním z významných úkolů 

a doplňuje spolupráci zaměřenou na zlepšení přeshra-

ničního řešení mimořádných událostí a krizových situa-

cí. Aby bylo možné řešit společné problémy, je potřeba 

vypracovat koncepční podklady ochrany před povodně-

mi a provádět investice a preventivní opatření. Přitom je 

nutné zajistit koordinaci probíhající přes hranice jednot-

livých zemí, zejména v oblasti koncepčních přípravných 

aktivit zvládání povodňových rizik (tzv. plány pro zvlá-

dání povodňových rizik), které musí být zpracovávány 

v souladu se směrnicí o vyhodnocování a zvládání po-

vodňových rizik (směrnice 2007/60/ES). 

Spolupráce v této oblasti povede k lepší přeshraniční 

koordinaci potřebných aktivit v oblasti ochrany před rizi-

ky a řešení mimořádných událostí a krizových stavů. 

Realizace koncepčních a systémových aktivit umožní 

včas identifikovat nebezpečí a operativně předávat in-

formace příslušným subjektům na druhé straně hranice 

a rychleji tak reagovat na vznik mimořádných událostí a 

krizových stavů. Právě rychlost reakce je jedním ze zá-

kladních předpokladů pro minimalizaci následků mimo-
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řádných událostí a krizových stavů. Společné investice 

do výstroje a vybavení umožní zajistit komplementaritu 

a kompatibilitu využívané techniky a zvýšit tím přeshra-

niční akceschopnost zapojených jednotek v případech 

situací ohrožení a krizových situací. Další nezbytnou 

podmínkou je dostatečně kvalifikovaný personál, který 

bude schopen vzájemně se dorozumět, bude seznámen 

s postupy a taktikou při nasazování v krizových situa-

cích a při výskytu mimořádných událostí na druhé straně 

hranice a tudíž bude v případech výskytu ohrožení 

schopen suverénně reagovat. 

 

Tabulka 3: Specifické programové ukazatele výsledků  

ID Ukazatel Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

Výchozí 

rok 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Zdroj údajů Četnost podává-

ní zpráv 

1 Hodnocení 

společných 

opatření 

k řízení rizik 

hodnocení 

pomocí 

škály, 

průměr 

3,3 2014 2,9 evaluace/ 

dotazování 

expertů 

evaluace/ dotazo-

vání se stavem 

dat k 31. 12. 2018 

v rámci výroční 

zprávy v r. 2019, 

se stavem dat 

k 31. 12. 2021 

v rámci výroční 

zprávy v r. 2022 a 

se stavem dat 

k 31. 12. 2023 

v rámci závěrečné 

zprávy 
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2.A.6. Opatření, jež mají být podpořena v rámci investiční priority 5 b) 

2.A.6.1 Popis druhu a příkladů opatření, jež mají být podporována, a jejich očekávaného 

přínosu ke specifickým cílům, případně včetně stanovení hlavních cílových skupin, 

konkrétních cílových území a druhů příjemců 

Opatření: 

 Koncepční protipovodňová ochrana 

 

Vinou zvýšeného výskytu extrémních povětrnostních jevů existuje v programovém území 

zvýšené riziko ohrožení obyvatel a majetku, zejména riziko výskytu povodní. Úzká spolu-

práce v oblasti zvládání povodňových rizik a protipovodňových opatření, ale i další rozvoj 

koncepčních podkladů se zaměřením na ochranu před povodňovými událostmi mohou vést 

ke zlepšení prevence a zabránění vzniku škod v případě výskytu krizových situací. Hlavní 

důraz je přitom kladen na realizaci neinvestičních opatření. Existující plány povodí tudíž 

musí být podrobeny analýze vzhledem k existujícím výzvám a přizpůsobeny podmínkám 

programového území. Je potřeba zpracovat chybějící a nezbytně potřebné plány společ-

ných postupů v případě výskytu povodní. Důležitou roli přitom hraje aspekt přírodě blízkých 

opatření na ochranu před povodněmi. Důležitá je podpora informovanosti obyvatel i jednot-

livých složek integrovaného záchranného systému, ale i výměna informací a údajů. Má to 

probíhat prostřednictvím rozšíření a adaptace stávajících systémů do podoby přeshranič-

ních informačních systémů a komunikačních platforem. Další rozvoj a zintenzivnění spolu-

práce je nutný nejen na národní úrovni, nýbrž obzvláště na regionální úrovni. Zde by se měl 

v přeshraniční spolupráci klást stále větší důraz také na menší přeshraniční povodí pro-

střednictvím zlepšené přeshraniční spolupráce a zejména lepší vzájemné koordinace mezi 

zásahovými složkami a jejich postupy. Děje se tak prostřednictvím intenzivnější koordinace 

a propojení. Povodňové události z let 2010 a 2013 potvrdily nezbytnost příslušných opatře-

ní. Podpora těchto opatření významně přispívá ke snížení rizika ohrožení obyvatel a majet-

ku ve společném programovém území a navíc probíhá v souladu se směrnicí o vyhodnoco-

vání a zvládání povodňových rizik (směrnice 2007/60/ES), podle níž je nutné provádět 

zejména koncepční přípravné práce v souvislosti se zvládáním povodňových rizik (tzv. plá-

ny pro zvládání povodňových rizik). Nadále se má pokračovat v úzké přeshraniční spolu-

práci mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo v povodí Labe, probíhající 

už mnoho let v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL; viz rovněž 

http://www.ikse-mkol.org/) a v rámci Česko-německé komise pro hraniční vody. Tato úzká 

spolupráce mezi programovými partnery v rámci MKOL byla naposledy potvrzena usnese-

ním konference ministerských předsedů spolkových zemí ze dne 24./25. 10. 2013 a usne-

sením konference ministrů životního prostředí ze dne 2. 9.2013. Podle směrnice EU o vy-

hodnocování a zvládání povodňových rizik je přitom jako doplnění rozsáhlých plánů pro 

zvládání povodňových rizik v mezinárodních povodích řek nezbytně potřebné zapojení sou-

sedních států, resp. mezinárodních komisí pro povodí řek. 
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Podpora v této oblasti má sloužit zejména ochraně obyvatel a podniků v povodích přeshra-

ničních vodních toků. Na německé straně mohou podporu získat tyto subjekty: 

 orgány a jiné instituce Svobodného státu Sasko,  

 územní samosprávné celky a jejich instituce a svazky,  

 právnické osoby soukromého práva a veřejného práva.  

Na české straně mohou podporu získat tyto subjekty: 

 orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace, 

 vzdělávací instituce, 

 nestátní a neziskové organizace, 

 ESÚS. 

Opatření: 

 Přeshraniční investice do výstroje a vybavení, zejména do speciální techniky a do spo-

lečných informačních systémů a komunikačních platforem vč. nezbytných doprovodných 

stavebních opatření vztahujících se k jednotlivým projektům 

 Zlepšování spolupráce, zejména formou společných cvičení, odborné přípravy a školení, 

zejména jazykového vzdělávání, podporou práce s mládeží, vztahy s veřejností 

 

Pro zajištění bezpečnosti obyvatel a majetku ve společném pohraničí je nutné i nad rámec 

doposud dosažené úrovně nadále podporovat kooperace v oblasti požární ochrany, zá-

chranných služeb a krizového řízení. V oblasti civilní ochrany, která zahrnuje požární 

ochranu, krizové řízení i zdravotnickou záchrannou službu, je dobrá komunikace na obou 

stranách hranice základem pro vzájemnou důvěru a tudíž i institucionálním základem pro 

přeshraniční spolupráci. Jednotlivé složky civilní ochrany jsou závislé na informacích ze 

sousední země, pokud má být umožněna jejich vzájemná podpora ohroženími výskytu mi-

mořádných událostí a v krizových situacích. Za tímto účelem je nezbytné vybudovat a rozví-

jet přeshraniční informační a komunikační systémy, které spolupráci usnadňují, resp. 

umožňují. Patří sem také investice do výstroje a vybavení, zejména do speciální techniky, 

aby docházelo k další harmonizaci bezpečnostních standardů a byla zajištěna připravenost 

na přeshraniční zásahy v zájmu účinné reakce na mimořádné situace a krizové stavy. Pro-

střednictvím vzájemného poskytování a společného využívání vybavení a vozidel a s tím 

souvisejících společných cvičení, výměny zkušeností a opatření na podporu jazykové vy-

bavenosti a mezikulturních kompetencí bude docházet k dalšímu zintenzivnění spolupráce. 

Už vzniklý nedostatek dobrovolníků v oblasti požární ochrany a krizového řízení (ochrany 

před katastrofami) by měl být kompenzován prostřednictvím cílených opatření na podporu 

práce s mládeží, např. prostřednictvím zapojení veřejnosti. Pouze dobře fungující přeshra-

niční řízení v této oblasti může trvale přispět ke snížení bezpečnostních rizik 

v programovém území.  

Opatření slouží v první řadě obyvatelům a podnikům v programovém území, přičemž hlavní 

pozornost je zaměřena především na regiony ležící v bezprostřední blízkosti hranic. Na 

německé straně mohou podporu získat tyto subjekty: 



 

 

 Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 

Stav: 25.března 2020 39 

 orgány a jiné instituce Svobodného státu Sasko,  

 územní samosprávné celky a jejich instituce a svazky,  

 právnické osoby soukromého práva a veřejného práva. 

 Sociální partneři, kteří jsou přípustní podle čl. 131 finančního nařízení EU, tj. ti, kteří dle 

podle platného národního práva nemají právní subjektivitu za předpokladu, že jejich zá-

stupci mají způsobilost činit právní úkony jejich jménem a nést finanční odpovědnost. 

Na české straně mohou podporu získat tyto subjekty: 

 orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace, 

 nestátní a neziskové organizace, 

 ESÚS. 

2.A.6.2 Hlavní zásady pro výběr operací 

Podle článku 12 odstavec 4 nařízení (EU) č. 1299/2013 budou podporovány pouze takové 

projekty, na jejichž přípravě a realizaci spolupracují příjemci nejméně ze dvou zúčastně-

ných států, kteří navíc spolupracují při personálním obsazení a/nebo financování projektů. 

Pro každý projekt, na němž se podílejí dva nebo více příjemců, se podle článku 13 odsta-

vec 1 nařízení (EU) č. 1299/2013 určí hlavní příjemce (vedoucí partner, lead partner). Lead 

partner nese po organizační, obsahové a finanční stránce celkovou odpovědnost za projekt 

a je výhradním kontaktním subjektem a smluvním partnerem. Lead partner v dohodě sta-

noví podmínky upravující jeho vztahy s ostatními projektovými partnery. Navíc je možné 

poskytnout příspěvek pouze příjemcům uvedeným v rámci příslušné prioritní osy ve výčtu 

vhodných příjemců. 

Kromě minimálních požadavků stanovených Komisí pro poskytnutí podpory projektům 

z přeshraničních programů budou uplatňována také odborná a specifická programová krité-

ria. Stěžejním zájmem při formulaci těchto kritérií bude zajištění transparentního a rovno-

právného zacházení se všemi nositeli projektů a s jejich projekty. Podle článku 110 odsta-

vec 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013 tato kritéria prověřuje a schvaluje Monitorovací 

výbor. 

Prostřednictvím standardizovaného schématu kontrol bude zajištěna kvantifikace výsledků 

hodnocení. Stanovením minimálních požadavků se zajistí, aby byly vybrány pouze takové 

projekty, které budou přinášet signifikantní výsledky ohledně naplňování cílů programu.  

Kromě už zmíněných předpokladů musí být splněny i tyto minimální požadavky: 

 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, 
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 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. 

Kromě toho musí být splněny tyto specifické hlavní zásady: 

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. 

2.A.6.3 Plánované využití finančních nástrojů 

není relevantní 

2.A.6.4 Plánované využití velkých projektů 

V rámci programu spolupráce nebudou realizovány žádné velké projekty ve smyslu člán-

ku 100 nařízení (EU) č. 1303/2013. 

2.A.6.5 Ukazatele výstupů 

Tabulka 4: Společné a programově specifické ukazatele výstupů 

ID Ukazatel Měrná 

jednotka 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Zdroj údajů Frekvence 

podávání 

zpráv 

OI1 Počet útvarů povrchových 

vod, u nichž jsou uplatňo-

vána společná řešení 

počet  4 vlastní evi-

dence na 

základě úda-

jů příjemců 

ročně 

v rámci po-

dávání vý-

ročních 

zpráv 

OI2 Subjekty, které se účastní počet 40 vlastní evi-

dence na 

ročně 

v rámci po-



 

 

 Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 

Stav: 25.března 2020 41 

společného projektu základě úda-

jů příjemců 

dávání vý-

ročních 

zpráv 
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2.A.7. Výkonnostní rámec  

Tabulka 5: Výkonnostní rámec prioritní osy 1 

Prioritní 

osa 

Typ uka-

zatele 

ID Ukazatel nebo 

klíčový krok 

provádění  

Měrná 

jednotka 

 

Milník / klíčo-

vý krok pro-

vádění pro 

rok 2018 

Konečný cíl 

(2023) 

 

Zdroj údajů 

 

Popřípadě vysvětlení relevantnosti ukazatele  

 

1 klíčový 

krok pro-

vádění 

DS2 subjekty, které 

se účastní spo-

lečného projek-

tu (všechny 

schválené a 

nasmlouvané 

projekty) 

počet 12  vlastní evidence 

na základě 

údajů příjemců 

Místo milníku byl zvolen klíčový krok provádění, 

protože lze očekávat, že v roce 2018 bude ukon-

čeno jen málo projektů, avšak mnoho projektů již 

bude zahájeno. Klíčový krok provádění obsahuje 

všechny schválené a nasmlouvané (právně navá-

zané) projekty v daném období. 

 

Ukazatel výstupů vybraný pro výkonnostní rámec 

v konečném důsledku reprezentuje více než 50 % 

alokace prostředků pro danou prioritní osu. 

1 ukazatel 

výstupů 

OI2 subjekty, které 

se účastní spo-

lečného projek-

tu 

počet 0 40 vlastní evidence 

na základě 

údajů příjemců 

Ukazatel poskytuje obsáhlou informaci o skuteč-

ném zintenzivnění spolupráce v této oblasti. 

 

Ukazatel výstupů vybraný pro výkonnostní rámec 

v konečném důsledku reprezentuje více než 50 % 

alokace prostředků pro danou prioritní osu. 
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Prioritní 

osa 

Typ uka-

zatele 

ID Ukazatel nebo 

klíčový krok 

provádění  

Měrná 

jednotka 

 

Milník / klíčo-

vý krok pro-

vádění pro 

rok 2018 

Konečný cíl 

(2023) 

 

Zdroj údajů 

 

Popřípadě vysvětlení relevantnosti ukazatele  

 

1 finanční 

ukazatel 

FI1 certifikované 

výdaje, které 

byly vynaloženy 

příjemci a zahr-

nuty do žádostí 

o platby zasla-

ných EK 

EUR 2 267 749 18 584 362 vlastní evidence Ukazatel pro sledování pokroku programu 
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2.A.8. Kategorie zásahů  

Tabulka 6: Oblast zásahů  

Dimenze 1 - Oblast zásahů  

Prioritní osa Kód Částka v € 

1 087 

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 zvyšo-

vání povědomí, civilní ochrany a systémů a 

infrastruktur řízení katastrof 

15 796 707 

 

Tabulka 7: Forma financování 

Dimenze 2 - Forma financování 

Prioritní osa Kód Částka v € 

1 01 15 796 707 

 

Tabulka 8: Typ území 

Dimenze 3 – Typ území 

Prioritní osa Kód Částka v € 

1 01 5.265.569 

1 02 5.265.569 

1 03 5.265.569 
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Tabulka 9: Mechanismus územního plnění 

Dimenze 4 - Mechanismus územního plnění 

Prioritní osa Kód Částka v € 

1 07 15 796 707 

 

2.A.9. Shrnutí plánovaného využití technické pomoci, jež v případě nutnosti zahrnuje i 

kroky k posílení správní kapacity orgánů zapojených do řízení a kontroly progra-

mů a příjemců a v nezbytném případě také opatření k posílení správní kapacity 

příslušných partnerů, aby se mohli podílet na provádění programů 

Není potřeba uvádět. 
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2.B Prioritní osa 2 

2.B.1. Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů 

□ Celá prioritní osa bude reali-

zována výhradně prostřed-

nictvím finančních nástrojů. 

 

□ Celá prioritní osa bude reali-

zována výhradně prostřed-

nictvím finančních nástrojů zří-

zených na úrovni Unie. 

 

□ Celá prioritní osa bude reali-

zována výhradně prostřed-

nictvím komunitně vedeného 

místního rozvoje. 

 

 

2.B.2. Odůvodnění pro vytvoření prioritní osy, která zahrnuje více než jeden tematický cíl 

není relevantní 

2.B.3. Fond a základ pro výpočet podpory Unie 

Fond EFRR 

Základ pro výpočet (celkové 

způsobilé výdaje nebo způsobi-

lé veřejné výdaje) 

celkové způsobilé výdaje 

 

2.B.4. Investiční priorita 6 b) 

Investiční priorita Investice do vodního hospodářství s cílem plnit požadav-

ky acquis Unie v oblasti životního prostředí a řešení po-

třeb investic, které podle zjištění členských států přesa-

hují rámec těchto požadavků 
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2.B.5. Specifické cíle odpovídající investiční prioritě a očekávané výsledky 

ID 2.1 

Specifický cíl Zlepšení přeshraniční ochrany vod za účelem zvýšení 

kvality vod 

Výsledky, kterých členské státy 

chtějí dosáhnout s podporou 

EU  

Kooperace v oblasti ochrany vod mají aktivně přispět ke 

snížení zatížení životního prostředí a ekologických rizik, 

ke zlepšení kvality ochrany životního prostředí a ke zvý-

šení kvality lokality. Tím bude v česko-saském pohraničí 

docházet k podpoře trvale udržitelného rozvoje šetrného 

k životnímu prostředí. Zachování a zlepšení všech složek 

životního prostředí se zajistí prostřednictvím zlepšení 

vodních ekosystémů, kvality povrchových vod a kvality 

podzemních vod ve spojení s případnými doprovodnými 

koncepčními a výzkumnými činnostmi. Plánované aktivity 

zaměřené na zlepšení stavu jednotlivých útvarů vod sou-

visí s další implementací rámcové směrnice EU pro vod-

ní politiku (směrnice 2000/60/ES). Vyžaduje si to pře-

shraniční koordinaci, protože při obhospodařování oblas-

tí povodí jednotlivých řek nesmějí hrát státní hranice 

žádnou roli. 

 

Tabulka 10: Specifické programové ukazatele výsledků 

ID Ukazatel Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

Výchozí 

rok 

Cílová hod-

nota (2023) 

Zdroj 

údajů 

Četnost po-

dávání zpráv 

2.1 Podíl útvarů 

povrchových 

vod se zlepše-

nou kvalitou vod 

procenta 8 2013 11 sběr 

údajů na 

základě 

dat pří-

jemců 

se stavem dat 

k 31. 12. 2018 

v rámci výroč-

ní zprávy v r. 

2019, se sta-

vem dat 

k 31. 12. 2021 

v rámci výroč-

ní zprávy v r. 

2022 a se 

stavem dat 

k 31. 12. 2023 

v rámci závě-

rečné zprávy 
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2.B.6. Opatření, jež mají být podpořena v rámci investiční priority 6 b) 

2.B.6.1 Popis druhu a příkladů opatření, jež mají být podporována, a jejich očekávaného 

přínosu ke specifickým cílům, případně včetně stanovení hlavních cílových skupin, 

konkrétních cílových území a druhů příjemců 

Opatření: 

 Přeshraniční opatření na zlepšení kvality vod a stavu vodních toků a útvarů podzemních 

i povrchových vod v přeshraničních povodích 

Na základě rámcové směrnice EU pro vodní politiku (směrnice 2000/60/ES) mají členské 

státy povinnost dosáhnout dobrého chemického a ekologického stavu vod v období plat-

nosti plánů povodí do roku 2015, popřípadě v období platnosti druhých a třetích plánů po-

vodí do roku 2021, resp. do roku 2028. K tomu mají efektivně přispět opatření realizovaná 

v této oblasti. Dosažení tohoto cíle je ovšem možné jen v rámci přeshraniční spolupráce, 

protože přírodní stanoviště se neřídí politickými hranicemi států. Efektivního zlepšení kvality 

vod lze i v dlouhodobém horizontu dosáhnout pouze na základě koordinovaného a společ-

ného postupu pro programové území jako celek. Vedle opatření zaměřených na zlepšení 

kvality vod tudíž mají být vypracovány společné plány povodí, plány aktivit a programy 

opatření, zejména se zřetelem na požadavky rámcové směrnice EU pro vodní politiku. 

Kromě toho mají být renaturalizovány vodní toky a zlepšena jejich průchodnost. Důležitými 

prvky jsou v této souvislosti výměna informací a pořádání odborných konferencí. Navíc mají 

být prováděna opatření pro minimalizaci vnosu znečišťujících látek. 

Prostřednictvím těchto opatření bude pozitivně ovlivněn celkový stav vod v programovém 

území, čímž se přispěje ke zlepšení životního prostředí. Kromě životního prostředí budou 

ze zamýšlených opatření těžit také obyvatelé a podnikatelské subjekty v programovém 

území. Opatření budou na německé straně realizovat tyto subjekty: 

 orgány a jiné instituce Svobodného státu Sasko,  

 územní samosprávné celky a jejich instituce a svazky,  

 právnické osoby soukromého práva a veřejného práva.  

Na české straně budou opatření realizovat tyto subjekty: 

 orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace, 

 vzdělávací instituce, 

 nestátní a neziskové organizace, 

 ESÚS. 
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2.B.6.2 Hlavní zásady pro výběr operací 

Uplatní se postup popsaný u prioritní osy 1 včetně uvedených minimálních požadavků. 

Kromě toho musí být splněny tyto specifické hlavní zásady: 

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

(směrnice 2000/60/ES). 

2.B.6.3 Plánované využití finančních nástrojů 

není relevantní 

2.B.6.4 Plánované využití velkých projektů 

V rámci programu spolupráce nebudou realizovány žádné velké projekty ve smyslu člán-

ku 100 nařízení (EU) č. 1303/2013. 

2.B.6.5 Ukazatele výstupů 

Tabulka 11: Společné a programově specifické ukazatele výstupů 

ID Ukazatel Měrná jed-

notka 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Zdroj údajů Frekvence 

podávání 

zpráv 

OI3 Společné aktivity zaměřené na 

ochranu nebo zlepšení kvality vod 

počet  5 vlastní eviden-

ce na základě 

údajů příjemců 

ročně v rámci 

podávání vý-

ročních zpráv 
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2.B.7. Investiční priorita 6 c) 

Investiční priorita c) Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a 

kulturního dědictví 

 

2.B.8. Specifické cíle odpovídající investiční prioritě a očekávané výsledky 

ID 2.2 

Specifický cíl Udržení turistické atraktivity prostřednictvím udržitelné-

ho zhodnocení společného přírodního a kulturního dě-

dictví 

Výsledky, kterých členské státy 

chtějí dosáhnout s podporou 

EU  

Zachování, ochrana a péče o přírodní a kulturní krajinu 

a historické krajinné prvky přispívá k vytváření a zinten-

zivnění udržitelného cestovního ruchu. Na druhé straně 

mají jednotlivé formy udržitelného cestovního ruchu po-

zitivní vliv na ochranu přírodní a kulturní krajiny a péči o 

ni. Z hlediska ochrany přírodního a kulturního dědictví 

má proto jeho udržitelné využívání zásadní význam, 

protože přináší jasné pozitivní efekty pro společenský a 

hospodářský rozvoj. Kromě zachování a propagace spo-

lečného kulturního dědictví, zintenzivnění česko-

německé spolupráce v oblasti kultury a budování a roz-

šiřování společného kulturního cestovního ruchu bude 

předmětem podpory rozvoj tržní pozice prostřednictvím 

posílení konkurenceschopnosti sektoru cestovního ru-

chu, v němž převažují malé a středně velké podniky. 

Posilování výkonnosti infrastruktury cestovního ruchu 

jednotlivých destinací, ale i spolupráce destinací, marke-

ting a vývoj produktů destinací a profilování pohraničí 

coby vysoce kvalitního turistického cíle podporuje udrži-

telný hospodářský rozvoj programového území. Důležité 

je dále rozvíjet a zintenzivňovat nejen kooperace zamě-

řené na ochranu, propagaci a rozvoj kulturního a přírod-

ního dědictví či umění a kultury, ale také kooperace za-

měřené na rozvoj turisticko-kulturní infrastruktury. Cílem 

je stabilizovat počet přenocování v programovém území. 

Společné programové území se už z důvodu své úzké 

geografické, historické a kulturní provázanosti považuje 

za společný region, který je možné udržitelně podporo-

vat pouze jako jedno společné území. V popředí zájmu 
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jsou tudíž opatření zaměřená na rozvoj šetrného ces-

tovního ruchu, jako je agroturistika, cykloturistika a pěší 

turistika, a cestovního ruchu šetrného k životnímu pro-

středí či přírodní turistiky. Pro naplnění těchto cílů a 

v zájmu dlouhodobého a udržitelného zajištění prováza-

nosti regionu jsou nezbytné koncepce řízení mobility 

zaměřené na integraci, ale i zajištění dobré dopravní 

dostupnosti přírodního a kulturního bohatství nacházejí-

cího se v programovém území. Investice v oblasti do-

pravní infrastruktury zaměřené na zlepšení dostupnosti 

a propojení prvků přírodního a kulturního dědictví musí 

respektovat zásadu udržitelného rozvoje s co nejmen-

ším zatížením životního prostředí. Tato opatření přitom 

mají doplňkový význam pro podporu a rozvoj turisticko-

kulturní infrastruktury v programovém území. 

 

Tabulka 12: Specifické programové ukazatele výsledků  

ID Ukazatel Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

Výchozí 

rok 

Cílová hod-

nota (2023) 

Zdroj 

údajů 

Četnost po-

dávání zpráv 

2.2 Přenocování 

v programovém 

území 

Počet 21 057 852 2013 21 057 852 statistika se stavem dat 

k 31. 12. 2018 

v rámci výroč-

ní zprávy v r. 

2019, se sta-

vem dat 

k 31. 12. 2021 

v rámci výroč-

ní zprávy v r. 

2022 a se 

stavem dat 

k 31. 12. 2023 

v rámci závě-

rečné zprávy 
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2.B.9. Opatření, jež mají být podpořena v rámci investiční priority 6 c) 

2.B.9.1 Popis druhu a příkladů opatření, jež mají být podporována, a jejich očekávaného 

přínosu ke specifickým cílům, případně včetně stanovení hlavních cílových skupin, 

konkrétních cílových území a druhů příjemců 

Opatření: 

 Investice do zachování a ochrany, propagace a rozvoje kulturního a přírodního dědictví, 

uměleckých objektů a kulturních projektů 

 

V zájmu dalšího zachování společného přírodního a kulturního prostoru budou podporová-

ny projekty, které přispívají k ochraně a dalšímu rozvoji přírodního a kulturního dědictví a 

brání jeho zničení či chátrání. Prostřednictvím projektů zaměřených na revitalizaci a zacho-

vání společného kulturního dědictví, uměleckých a kulturních objektů a různorodých aktivit 

v oblasti umění a kultury má být posílena společná kulturní identita. Přispívá k tomu také 

cílený přeshraniční výzkum kulturního dědictví. Snahou je zintenzivnit např. spolupráci mu-

zeí či kulturních institucí a spolupráci při pořádání akcí. Jednu z priorit navíc tvoří akce se 

zaměřením na propojení kulturních nabídek a na zachování a zajištění památek. K tomu 

patří cílená opatření asanace a památkové péče o kulturní objekty a kulturní památky 

s přeshraničním významem. Kromě toho má být podporována tradiční lidová kultura, jako 

např. umělecká řemesla a hornické tradice. 

Prostřednictvím podpory v této oblasti dojde k dalšímu zhodnocení programového území 

coby společného kulturního a přírodního prostoru. Kromě četných uměleckých a kulturních 

objektů z ní proto bude těžit také kulturní a přírodní dědictví a také sektor cestovního ruchu. 

Opatření budou na německé straně realizovat tyto subjekty: 

 orgány a jiné instituce Svobodného státu Sasko,  

 územní samosprávné celky a jejich instituce a svazky,  

 (obecně prospěšné) právnické osoby soukromého práva a veřejného práva.  

Na české straně budou opatření realizovat tyto subjekty: 

 orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace, 

 vzdělávací instituce, 

 nestátní a neziskové organizace, 

 ESÚS. 
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Opatření: 

 Opatření na podporu kulturního a přírodního cestovního ruchu 

 Opatření na rozvoj turisticko-kulturní infrastruktury včetně s tím související dopravní in-

frastruktury 

 Společný vývoj koncepcí a produktů a realizace společných marketingových opatření, 

propojení jednotlivých zařízení a tvorba systémů pro společný management 

 

V zájmu zviditelnění společného přírodního a kulturního dědictví v řadách veřejnosti a jeho 

veřejného využití se má dále rozvíjet už vzniklý přeshraniční turistický a rekreační region. 

K tomu přispějí investice do turistické a kulturní infrastruktury, propojení jednotlivých turis-

tických zařízení, společný marketing nabídek cestovního ruchu, společný vývoj koncepcí a 

produktů a zintenzivnění spolupráce partnerů ze sektoru cestovního ruchu. Realizovat se 

mají především opatření na zpřístupnění programového území pro šetrný a udržitelný ces-

tovní ruch, jako je výstavba a další rozvoj cyklostezek, pěších a naučných stezek. Kromě 

toho jsou důležité přeshraniční marketingové aktivity, jako např. společná internetová pre-

zentace, webové a mobilní aplikace. K dosažení specifického cíle navíc významně přispívá 

také zajištění lepší dopravně-technické dostupnosti pohraničí v zájmu odstraňování existu-

jících překážek v dostupnosti programového území a podpoření lepšího dopravního napo-

jení přírodního a kulturního bohatství v pohraničí. Za tímto účelem se budou podporovat 

pouze opatření dopravní infrastruktury vedoucí přes hranice, která vede k existujícím či 

v rámci jiných (zazávazkovaných) projektů podpořeným či podporovaným přírodním a kul-

turním statkům nebo je navzájem spojuje. Pro tento účel budou definována odpovídající 

kritéria pro výběr projektů. Pomocí těchto opatření dojde k dalšímu zhodnocení programo-

vého území jakožto společného turistického regionu.  

Opatření budou na německé straně realizovat tyto subjekty: 

 orgány a jiné instituce Svobodného státu Sasko,  

 územní samosprávné celky a jejich instituce a svazky,  

 právnické osoby soukromého práva a veřejného práva. 

Opatření v oblasti dopravní infrastruktury budou realizovat tyto subjekty: 

 orgány Svobodného státu Sasko a územních samosprávných celků, příslušné pro výstav-

bu, provozování a údržbu silnic. 

Na české straně mohou podporu získat tyto subjekty: 

 orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace, 

 vzdělávací instituce, 

 nestátní a neziskové organizace, 

 ESÚS. 
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2.B.9.2 Hlavní zásady pro výběr operací 

Uplatní se postup popsaný u prioritní osy 1 včetně uvedených minimálních požadavků. 

Kromě toho musí být splněny tyto specifické hlavní zásady: 

 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. 

2.B.9.3 Plánované využití finančních nástrojů 

není relevantní 

2.B.9.4 Plánované využití velkých projektů 

V rámci programu spolupráce nebudou realizovány žádné velké projekty ve smyslu člán-
ku 100 nařízení (EU) č. 1303/2013. 

 

2.B.9.5 Ukazatele výstupů 

Tabulka 13: Společné a programově specifické ukazatele výstupů 

ID Ukazatel Měrná jednotka Cílová 

hodnota 

(2023) 

Zdroj údajů Četnost 

podávání zpráv 

OI4 Podpořené statky pří-

rodního a kulturního 

dědictví včetně turistic-

ké infrastruktury 

počet 45 vlastní evi-

dence na 

základě údajů 

příjemců 

ročně v rámci 

podávání výroč-

ních zpráv 

OI5 Společná koncepční 

opatření a marketingová 

opatření 

počet 10 vlastní evi-

dence na 

základě údajů 

příjemců 

ročně v rámci 

podávání výroč-

ních zpráv 

CO14 Celková délka zrekon-

struovaných nebo zmo-

dernizovaných silnic 

km 6 vlastní evi-

dence na 

základě údajů 

příjemců 

ročně v rámci 

podávání výroč-

ních zpráv 
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2.B.10. Investiční priorita 6 d) 

Investiční priorita d) Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a 

podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednic-

tvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur 

 

2.B.11. Specifické cíle odpovídající investiční prioritě a očekávané výsledky 

ID 2.3 

Specifický cíl Prohloubení přeshraniční koordinace za účelem zacho-

vání a podpory biologické rozmanitosti 

Výsledky, kterých členské státy 

chtějí dosáhnout s podporou 

EU  

Opatření ke snížení zatížení životního prostředí a eko-

logických rizik a ke zlepšení kvality ochrany životního 

prostředí mají vést k trvalému zlepšení přeshraniční 

koordinace v oblasti ochrany přírody a krajiny. Kromě 

opatření v oblasti ochrany přírody, lesů a krajiny to za-

hrnuje také aktivity v oblasti ochrany klimatu a vod. Dále 

budou ve smyslu myšlenky trvalé udržitelnosti podporo-

vána opatření zaměřená na posílení ekologického po-

vědomí a na senzibilizaci veřejnosti pro udržitelné na-

kládání s přírodními zdroji. Snížením zatížení životního 

prostředí a ekologických rizik mají být zajištěny základy 

života lidí a zároveň se tím má přispět ke zvýšení atrak-

tivity krajiny a tím také k podpoře při vytváření a zacho-

vání pracovních míst a k zajištění evropské soustavy 

chráněných území. Díky zlepšenému stavu životního 

prostředí mohou být dále zlepšovány rámcové podmín-

ky pro pozitivní rozvoj příhraničních přírodních oblastí a 

pro kooperace. Mimoto je možné výrazně přispět 

k zachování, obnově a zlepšení biologické rozmanitosti. 

Pro tento účel je důležité zejména budování a rozvíjení 

trvalých kooperací v oblasti životního prostředí, které 

kromě zlepšování kvality ochrany životního prostředí 

přispívají také ke zvyšování kvality lokality. V popředí 

zájmu je přitom předcházet a snižovat ohrožení evrop-

ského systému ochrany a doprovázet tak opatření za-

kotvená v „Prioritním akčním rámci“. 

Tabulka 14: Specifické programové ukazatele výsledků 
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ID Ukazatel Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

Výchozí 

rok 

Cílová hod-

nota (2023) 

Zdroj 

údajů 

Četnost po-

dávání zpráv 

2.3 Rozloha ploch, 

na nichž jsou 

uplatňována 

společná řešení 

na zachování a 

podporu biolo-

gické rozmani-

tosti 

Ha 390 2013 1300 sběr 

údajů na 

základě 

dat pří-

jemců 

se stavem dat 

k 31. 12. 2018 

v rámci výroč-

ní zprávy v r. 

2019, se sta-

vem dat 

k 31. 12. 2021 

v rámci výroč-

ní zprávy v r. 

2022 a se 

stavem dat 

k 31. 12. 2023 

v rámci závě-

rečné zprávy 

 

2.B.12. Opatření, jež mají být podpořena v rámci investiční priority 6 d) 

2.B.12.1 Popis druhu a příkladů opatření, jež mají být podporována, a jejich očekávaného 

přínosu ke specifickým cílům, případně včetně stanovení hlavních cílových skupin, 

konkrétních cílových území a druhů příjemců 

Opatření: 

 Společné plánování, přeshraniční management a realizace společných opatření v oblasti 

ochrany přírody a životního prostředí, péče o krajinu, ochrany půdy a lesů včetně bioto-

pů, biodiverzity a sítě NATURA 2000 

 

Prostřednictvím vhodných kooperačních opatření se má čelit převládajícím problémům 

v oblasti ochrany životního prostředí. Mají být tedy realizována mj. opatření na obnovu bio-

topů jakožto původních stanovišť v zájmu zvýšení a zachování druhové rozmanitosti 

v dlouhodobějším horizontu, na předcházení erozi půdy a na ochranu lokalit systému Natu-

ra 2000 a na boj proti neofytům. Zvýšení potenciálu využití území má významně přispět 

k zachování krajinného a přírodního prostoru. Z důvodu geografické provázanosti progra-

mového území spočívá jeden z důležitých úkolů v zajištění zachování udržitelného životní-

ho prostoru pomocí cílených kooperačních opatření v oblasti ochrany klimatu a lesů. Vý-

znamnou roli v tom sehrávají kooperační opatření, u nichž kromě potřebné výměny infor-

mací dochází také k vývoji a realizaci společných postupů, např. formou zpracovávání přes-

hraničních koncepcí rozvoje, péče a řízení.  

Opatření slouží převážně zachování přirozeného životního prostoru v programovém území 

a ochraně životního prostředí. Díky nim dojde ke zvýšení kvality života ve společném pro-

gramovém území, což bude přínosem nejen pro obyvatele, ale také pro rozvoj hospodář-

ství. Vhodnými příjemci v této oblasti jsou na německé straně: 

 orgány a jiné instituce Svobodného státu Sasko,  
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 územní samosprávné celky a jejich instituce a svazky,  

 právnické osoby soukromého práva a veřejného práva.  

Na české straně jsou vhodnými příjemci: 

 orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace, 

 vzdělávací instituce, 

 nestátní a neziskové organizace, 

 ESÚS. 

2.B.12.2 Hlavní zásady pro výběr operací 

Uplatní se postup popsaný u prioritní osy 1 včetně uvedených minimálních požadavků. 

Kromě toho musí být splněny tyto specifické hlavní zásady: 

 Musí být dostatečně popsán pozitivní účinek na biologickou rozmanitost a evropské sys-

témy ochrany.  

2.B.12.3 Plánované využití finančních nástrojů 

není relevantní 

2.B.12.4 Plánované využití velkých projektů 

V rámci programu spolupráce nebudou realizovány žádné velké projekty ve smyslu člán-

ku 100 nařízení (EU) č. 1303/2013. 

2.B.12.5 Ukazatele výstupů 

Tabulka 15: Společné a programově specifické ukazatele výstupů 

ID Ukazatel Měrná jednotka Cílová 

hodnota 

(2023) 

Zdroj údajů Četnost 

podávání zpráv 

CO23 Plocha stanovišť, která 

jsou podporována s 

cílem zlepšit jejich stav 

z hlediska ochrany 

Ha 340 vlastní evi-

dence na 

základě údajů 

příjemců 

ročně v rámci 

podávání výroč-

ních zpráv 

OI8 Počet nově vytvořených 

strategií a nástrojů  

Počet 10 vlastní evi-

dence na 

základě údajů 

příjemců 

ročně v rámci 

podávání výroč-

ních zpráv 
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2.B.13. Výkonnostní rámec  

Tabulka 16: Výkonnostní rámec prioritní osy 2 

Prioritní 

osa 

Typ uka-

zatele 

ID Ukazatel nebo 

klíčový krok 

provádění  

Měrná 

jednotka 

Milník / 

klíčový krok 

provádění 

pro rok 

2018 

 

Konečný 

cíl (2023) 

 

Zdroj údajů 

 

Popřípadě vysvětlení relevantnosti ukazatele 

 

2 klíčový 

krok pro-

vádění 

DS3 společné aktivity 

zaměřené na 

ochranu nebo 

zlepšení kvality 

vod(všechny 

schválené a 

nasmlouvané 

projekty) 

počet 2  vlastní evi-

dence na 

základě 

údajů pří-

jemců 

Místo milníku byl zvolen klíčový krok provádění, protože 

lze očekávat, že v roce 2018 bude ukončeno jen málo 

projektů, avšak mnoho projektů již bude zahájeno. Klíčo-

vý krok provádění obsahuje všechny schválené a na-

smlouvané (právně navázané) projekty v daném období. 

 

Ukazatele výstupů vybrané pro výkonnostní rámec 

v konečném důsledku reprezentují více než 50 % alokace 

prostředků pro danou prioritní osu. 

2 ukazatel 

výstupů 

OI3 společné aktivity 

zaměřené na 

ochranu nebo 

zlepšení kvality 

vod 

počet 0 5 vlastní evi-

dence na 

základě 

údajů pří-

jemců 

Ukazatel poskytuje obsáhlou informaci o skutečném zin-

tenzivnění spolupráce v této oblasti. 

 

Ukazatele výstupů vybrané pro výkonnostní rámec 

v konečném důsledku reprezentují více než 50 % alokace 

prostředků pro danou prioritní osu. 
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Prioritní 

osa 

Typ uka-

zatele 

ID Ukazatel nebo 

klíčový krok 

provádění  

Měrná 

jednotka 

Milník / 

klíčový krok 

provádění 

pro rok 

2018 

 

Konečný 

cíl (2023) 

 

Zdroj údajů 

 

Popřípadě vysvětlení relevantnosti ukazatele 

 

2 klíčový 

krok pro-

vádění 

DS4 podpořené 

statky přírodní-

ho a kulturního 

dědictví včetně 

turistické in-

frastruktury 

(všechny schvá-

lené a nasmlou-

vané projekty) 

počet 10  vlastní evi-

dence na 

základě 

údajů pří-

jemců 

Místo milníku byl zvolen klíčový krok provádění, protože 

lze očekávat, že v roce 2018 bude ukončeno jen málo 

projektů, avšak mnoho projektů již bude zahájeno. Klíčo-

vý krok provádění obsahuje všechny schválené a na-

smlouvané (právně navázané) projekty v daném období. 

 

Ukazatele výstupů vybrané pro výkonnostní rámec 

v konečném důsledku reprezentují více než 50 % alokace 

prostředků pro danou prioritní osu. 

2 ukazatel 

výstupů 

OI4 podpořené 

statky přírodní-

ho a kulturního 

dědictví včetně 

turistické in-

frastruktury 

počet 0 45 vlastní evi-

dence na 

základě 

údajů pří-

jemců 

Ukazatel poskytuje obsáhlou informaci o skutečném zin-

tenzivnění spolupráce v této oblasti. 

 

Ukazatele výstupů vybrané pro výkonnostní rámec 

v konečném důsledku reprezentují více než 50 % alokace 

prostředků pro danou prioritní osu. 

2 finanční 

ukazatel 

FI2 certifikované 

výdaje, které 

byly vynaloženy 

příjemci a zahr-

nuty do žádostí 

o platby zasla-

ných EK 

EUR 9 864 709 80 841 970 vlastní evi-

dence 

Ukazatel pro sledování pokroku programu 
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2.B.14. Kategorie zásahů (Kategorie intervencí) 

Tabulka 17: Oblast zásahů  

Dimenze 1 - Oblast zásahů  

Prioritní osa Kód Částka v € 

2 021 

Hospodaření s vodou a ochrana pitné vody (včetně 

správy povodí, zásobování vodou, zvláštních opat-

ření pro přizpůsobení se změně klimatu, oblastních 

systémů měření a systémů měření jednotlivých 

spotřebitelů, systémů poplatků a snižování úniků) 

7 898 353 

2 034 

Ostatní rekonstruované nebo modernizované silni-

ce (dálnice, vnitrostátní, regionální či místní silnice) 

15 000 000 

2 085 

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti, ochra-

na přírody a ekologická infrastruktura 

9 478 024 

2 092 

Ochrana, rozvoj a podpora veřejných objektů ces-

tovního ruchu 

16 981 460 

2 093 

Rozvoj a podpora veřejných služeb v oblasti ces-

tovního ruchu 

5 660 487 

2 094 

Ochrana, rozvoj a podpora veřejného kulturního 

dědictví 

13 697 350 
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Tabulka 18: Forma financování 

Dimenze 2 - Forma financování 

Prioritní osa Kód Částka v € 

2 01 68 715 674 

 

Tabulka 19: Typ území 

Dimenze 3 – Typ území 

Prioritní osa Kód Částka v € 

2 01 20.614.702 

2 02 20.614.702 

2 03 27.486.270 

 

Tabulka 20: Mechanismus územního plnění 

Dimenze 4 – Mechanismus územního plnění 

Prioritní osa Kód Částka v € 

2 07 68 715 674 

 

2.B.15. Shrnutí plánovaného využití technické pomoci, jež v případě nutnosti zahrnuje i 

kroky k posílení správní kapacity orgánů zapojených do řízení a kontroly progra-

mů a příjemců a v nezbytném případě také opatření k posílení správní kapacity 

příslušných partnerů, aby se mohli podílet na provádění programů 

Není potřeba uvádět. 
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2.C Prioritní osa 3 

2.C.1. Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání do-

vedností a do celoživotního učení 

□ Celá prioritní osa bude realizo-
vána výhradně prostřednictvím 
finančních nástrojů. 

 

□ Celá prioritní osa bude realizo-
vána výhradně prostřednictvím 
finančních nástrojů zřízených na 
úrovni Unie. 

 

□ Celá prioritní osa bude realizo-
vána výhradně prostřednictvím 
komunitně vedeného místního 
rozvoje. 

 

 

2.C.2. Odůvodnění pro vytvoření prioritní osy, která zahrnuje více než jeden tematický cíl 

není relevantní 

2.C.3. Fond a základ pro výpočet podpory Unie 

Fond EFRR 

Základ pro výpočet (celkové 

způsobilé výdaje nebo způsobi-

lé veřejné výdaje) 

celkové způsobilé výdaje 

 

2.C.4. Investiční priorita 10 b) 

Investiční priorita Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za 

účelem získávání dovedností a celoživotního učení: vy-

pracováním a naplňováním společných programů vzdě-

lávání, odborné přípravy a školení 
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2.C.5. Specifické cíle odpovídající investiční prioritě a očekávané výsledky 

ID 3.1 

Specifický cíl Rozšíření přeshraničních nabídek vzdělávání 

Výsledky, kterých členské stá-

ty chtějí dosáhnout s podporou 

EU  

V programovém území nadále existují nedostatky v jazy-

kové a mezikulturní oblasti, které jsou brzdou dlouhodo-

bých řešení v oblasti vzdělávání. Rozdílné vzdělávací 

systémy omezují prostupnost hranice pokud jde o reali-

zaci společných vzdělávacích opatření. Intenzivnější 

spolupráce v oblasti vzdělávání, zejména prostřednictvím 

lepších přeshraničních nabídek zaměřených na posílení 

jazykových a mezikulturních kompetencí, má vést k od-

straňování těchto nedostatků. V zájmu odstraňování pře-

kážek v přeshraničním vzdělávání jsou tudíž potřebné 

intenzivnější kooperace zaměřené mimo jiné na harmo-

nizaci nabídek vzdělávání. Realizací opatření předvída-

ných v této prioritní ose bude dosaženo několik efektů. 

Posílením celoživotního učení se přispěje k sociální 

soudržnosti a mezikulturnímu dialogu. Intenzivní jazyko-

vé vzdělávání povede ke zlepšení výchozích podmínek a 

k možnostem užšího propojení nabídek vzdělávání. 

Vzdělávání začíná už v raném dětském věku, předpoklá-

daná opatření jsou tudíž zaměřena na různé věkové 

skupiny. V kontextu sousedských vztahů má navíc znač-

ný význam osvojování si jazyků a získávání mezikultur-

ních dovedností. Získávání těchto dovedností je možné 

ve všech relevantních věkových kategoriích. Prostřednic-

tvím cíleného odstraňování existujících překážek 

v oblasti vzdělávání má dojít k dalšímu zvýšení beztak už 

vysoké vzdělanostní úrovně v pohraničí.. 

 

ID 3.2 

Specifický cíl Zlepšení zaměstnatelnosti mladých lidí 

Výsledky, kterých členské stá-

ty chtějí dosáhnout s podporou 

EU  

Programové území se vyznačuje rostoucím nedostatkem 

kvalifikované pracovní síly a nedostatkem možností od-

borného vzdělávání a přípravy a dalšího (odborného) 

vzdělávání v souladu s existujícím potřebami. Trh práce 

a vzdělávací systém jsou úzce provázány, proto je neu-

stále potřeba, aby mezi nimi probíhala vzájemná koordi-

nace jejich potřeb. Jednou ze základních potřeb je proto 

podpora rozvoje nabídek vzdělávání v souladu 
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s existujícími potřebami, aby se vyhovělo požadavkům 

trhu práce, zejména přeshraničního trhu práce. Pomocí 

lepších a vyšších kvalifikací lze snížit existující deficity 

v zaměstnanosti, především u mladých lidí ve  věku od 

15 do 24 let. Jedním z důležitých předpokladů je zlepše-

ní podmínek absolventů při vstupu na trh práce po ukon-

čení vzdělání. K tomu má přispět jednak spolupráce 

vzdělávacích institucí a zúčastněných stran (aktérů) par-

ticipujících na trhu práce na všech úrovních, umožňující 

žákům, studentům, učňům a účastníkům dalšího odbor-

ného vzdělávání rozšiřování jejich kvalifikací, ale i opat-

ření k přizpůsobení vzdělávacího systému potřebám a 

požadavkům trhu práce (např. spolupráce se zaměstna-

vateli a odborovými svazy při vývoji vhodných vzděláva-

cích programů, praktická příprava v podnicích apod.). 

Společné vzdělávací aktivity v rámci celoživotního učení 

povedou k lepším možnostem uplatnění na trhu práce a 

díky tomu budou mít pozitivní dopad na růst zaměstna-

nosti. Podpora v této oblasti povede k posílení konku-

renceschopnosti a zaměstnatelnosti, růstu zaměstnanos-

ti a k rozvoji podnikatelského ducha.  

 

Tabulka 21: Specifické programové ukazatele výsledků 

ID Ukazatel Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

Výchozí 

rok 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Zdroj údajů Četnost podá-

vání zpráv 

3.1 Kvalita přeshra-

niční nabídky 

vzdělávání 

znám-

kování 

pomocí 

škály, 

průměr 

3,8 2014 3,5 evaluace/ 

dotazování 

odborníků 

evaluace/ dota-

zování se sta-

vem dat 

k 31. 12. 2018 

v rámci výroční 

zprávy v r. 

2019, se sta-

vem dat 

k 31. 12. 2021 

v rámci výroční 

zprávy v r. 2022 

a se stavem dat 

k 31. 12. 2023 

v rámci závě-

rečné zprávy 
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3.2 Podíl nezaměst-

naných ve věku 
15–24 let vzta-
žený na pro-
gramové území  

procenta 12 2013 11 Statistik se stavem dat 
k 31. 12. 2018 
v rámci výroční 
zprávy v r. 
2019, se sta-
vem dat 
k 31. 12. 2021 
v rámci výroční 
zprávy v r. 2022 
a se stavem dat 
k 31. 12. 2023 
v rámci závě-
rečné zprávy 

 

2.C.6. Opatření, jež mají být podpořena v rámci investiční priority 10 b) 

2.C.6.1 Popis druhu a příkladů opatření, jež mají být podporována, a jejich očekávaného 

přínosu ke specifickým cílům, případně včetně stanovení hlavních cílových skupin, 

konkrétních cílových území a druhů příjemců 

Opatření: 

 Opatření předškolního vzdělávání (aktivity ke specifickému cíli 3.1) 

 Podpora environmentálního vzdělávání a ekologického povědomí (aktivity ke spe-

cifickému cíli 3.1) 

 Zlepšování jazykové vybavenosti a mezikulturních kompetencí (aktivity ke speci-

fickému cíli 3.1) 

 Podpora školních projektů a profesní kvalifikace v oblasti vzdělávání (aktivity ke 

specifickému cíli 3.2) 

 Podpora opatření v rámci přeshraniční odborné přípravy, dalšího vzdělávání a 

kvalifikace a opatření za účelem přizpůsobení vzdělávání trhu práce včetně opat-

ření pro přenos vzdělávání (aktivity ke specifickému cíli 3.2) 

 Kooperační opatření vysokých škol, vzdělávacích institucí a podniků za účelem 

přenosu know-how na rozhraní mezi hospodářstvím a společností, budování a 

rozšiřování akademických kooperačních sítí a podpora mobility (aktivity ke speci-

fickému cíli 3.2) 

 

Vzdělávání je spolu s celoživotním učením a s profesní kvalifikací klíčem k dlouhodobému 

zajištění konkurenceschopnosti programového území. V rámci opatření předškolního vzdě-

lávání se tudíž mají realizovat projekty vedoucí ke zlepšení přeshraniční spolupráce 

v oblasti péče o děti a mládež. Předmětem podpory zde mají být zejména výměnné pobyty 

pracovníků a stáže, společná jazyková výuka pedagogických pracovníků a zvyšování jejich 

kvalifikace v oblasti výuky jazyků pro děti v předškolním věku v předškolních zařízeních pro 

děti. Navíc se má podporovat vývoj a prověřování nových obsahových koncepcí 

v předškolních zařízeních pro děti, zpracovávání materiálů pro výuku cizích jazyků, výměna 

zkušeností a investice do předškolních zařízení pro děti v příhraničních oblastech. 
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Ve školní oblasti se má dále rozvíjet a zintenzivňovat přeshraniční spolupráce škol. Patří 

sem zakládání partnerství škol a vytváření kooperačních sítí včetně s tím souvisejících in-

frastrukturních opatření. Pomocí iniciativ pro mezikulturní vzdělávání, vývoje a využívání 

společných didaktických materiálů, realizace společných aktivit dalšího vzdělávání, zlepšo-

vání jazykové vybavenosti a výměny zkušeností mají v této oblasti vznikat udržitelné a 

dlouhodobé kooperace. 

Vzdělávací opatření, zejména v oblasti profesní odborné přípravy, dalšího vzdělávání a 

zvyšování kvalifikace mají přispět k boji proti nezaměstnanosti mládeže. Má být zajištěna 

transparentnost ohledně možností vzdělávání a dalšího vzdělávání, uznávání kvalifikací. 

resp. ukončeného vzdělání a ohledně možností zaměstnání a tím má být umožněno zpro-

středkování pracovních míst přes hranice jednotlivých zemí. Opatření jsou zaměřena na 

dlouhodobé zajištění potřeby kvalifikované pracovní síly a na podporu výměny kvalifikova-

ných pracovníků, zejména se zřetelem na podmínky demografických změn. Jedním ze stě-

žejních požadavků je vyvíjet a rozvíjet společné nabídky vzdělávání v souladu s existujícími 

potřebami a realizovat přitom doplňkové aktivity, zejména na podporu opatření realizova-

ných z ESF. Do této oblasti spadá také výuka jazyků, výměny zkušeností, přenos stávají-

cích zavedených opatření odborné přípravy a výměna informací a zkušeností s těmito opat-

řeními, ale také stáže či praxe v rámci opatření profesní odborné přípravy, dalšího vzdělá-

vání a zvyšování kvalifikace i modelové projekty.  

V rámci environmentálního vzdělávání by se měly intenzivněji využívat potenciály pro vývoj 

společných nabídek vzdělávání a vzdělávacích aktivit a měly by být etablovány jako lokali-

zační faktor. Zejména u mladé generace je potřeba vytvořit povědomí o tématech relevant-

ních z hlediska budoucnosti, jako je např. odpadové hospodářství druhotných surovin. 

Kromě vývoje nových obsahových koncepcí aktivit environmentálního vzdělávání a jejich 

vyzkoušení v praxi má být předmětem podpory také zpracovávání didaktických a výuko-

vých materiálů, ale i výměna zkušeností. Osvojení si jazyka sousední země je jednou 

z důležitých priorit pro úspěšnou spolupráci v příhraničních oblastech. Mezikulturní kompe-

tence je navíc jednou z klíčových kvalifikací a faktorem úspěšného uplatnění v produktivním 

životě ve společném pohraničí. Podpora výuky jazyků, ale i mezikulturního dialogu je tudíž 

jedním ze stěžejních předpokladů pro dosažení cíle spočívajícího jednak v respektování 

kulturní identity, ale zároveň i v trvalém překlenutí kulturních rozdílů. Proto se má podporo-

vat také znalost a chápání rozmanitosti regionálních kultur. Zároveň se má podporovat i 

vytváření kooperací, které poskytují širokou nabídku aktivit zejména pro mladé lidi a starají 

se o zachování společného kulturního dědictví. Předmětem podpory má být vytváření spo-

lečné soudobé kulturní identity. Podpora v této oblasti se přitom vztahuje na všechny věko-

vé skupiny a na všechny subjekty, které se aktivně zasazují za rozvoj spolupráce 

v pohraničí a podporují ji.  

Kooperační opatření vysokých škol a vzdělávacích institucí mají posílit přenos vědomostí 

v celém pohraničním regionu a tím generovat dodatečné ekonomické potenciály blahobytu, 

které nepřímo posílí jak hospodářský růst regionu, tak i mezikulturní porozumění 

v příhraničí. Vědecké instituce a podnikatelské subjekty by v zájmu posílení potenciálů trhu 

práce měly ve společném pohraničí vytvářet hodnototvorné sítě, které přispějí k robustnímu 

hospodářskému rozmachu. 
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Uvedená opatření se obracejí v první řadě na obyvatele společného programového území 

všech věkových skupiny a na odborníky z oblasti vzdělávání. Kromě toho jsou opatření 

zaměřena na předškolní zařízení pro děti a na vzdělávací zařízení z programového území. 

Díky jejich posílené integraci v pohraničí dojde k vytvoření jednoho ze stěžejních předpo-

kladů pro další rozvoj společného životního a hospodářského prostoru. Na německé straně 

budou opatření realizovat tyto subjekty: 

 orgány a jiné instituce Svobodného státu Sasko,  

 územní samosprávné celky a jejich instituce a svazky,  

 právnické osoby soukromého práva a veřejného práva,  

 organizace sociálních partnerů podle článku 131 finančního nařízení o souhrnném roz-

počtu Unie, které nemají právní subjektivitu podle platného vnitrostátního práva, pokud je-

jich zástupci mají způsobilost činit právní úkony jejich jménem a nést finanční odpověd-

nost.  

Na české straně budou opatření realizovat tyto subjekty: 

 orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace, 

 vzdělávací instituce, 

 nestátní a neziskové organizace, 

 ESÚS, 

 podnikatelské subjekty. 

2.C.6.2 Hlavní zásady pro výběr operací 

Uplatní se postup popsaný u prioritní osy 1 včetně uvedených minimálních požadavků. 

Kromě toho musí být splněny tyto specifické hlavní zásady: 

 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.  

2.C.6.3 Plánované využití finančních nástrojů 

není relevantní 

2.C.6.4 Plánované využití velkých projektů 

V rámci programu spolupráce nebudou realizovány žádné velké projekty ve smyslu člán-

ku 100 nařízení (EU) č. 1303/2013. 
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2.C.6.5 Ukazatele výstupů 

Tabulka 22: Společné a programově specifické ukazatele výstupů 

ID Ukazatel Měrná 

jednotka 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Zdroj údajů Četnost po-

dávání zpráv 

CO46 Účastníci společných programů 

vzdělávání a odborné přípravy na 

přeshraniční podporu zaměstna-

nosti mládeže, vzdělávacích 

příležitostí, vysokoškolského 

vzdělání a odborné přípravy 

Počet 9 000 vlastní eviden-

ce na základě 

údajů příjemců 

ročně v rámci 

podávání vý-

ročních zpráv 

OI10 Opatření k harmonizaci/adaptaci 

a vývoji společných nabídek 

vzdělávání 

Počet 7 vlastní eviden-

ce na základě 

údajů příjemců 

ročně v rámci 

podávání vý-

ročních zpráv 
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2.C.7. Výkonnostní rámec  

Tabulka 23: Výkonnostní rámec prioritní osy 3 

Prioritní 

osa 

Typ uka-

zatele 

ID Ukazatel nebo 

klíčový krok 

provádění 

Měrná 

jednotka 

Milník / 

klíčový krok 

provádění 

pro rok 

2018 

 

Konečný cíl 

(2023) 

Zdroj údajů Popřípadě vysvětlení relevantnosti ukazatele 

3 klíčový 

krok im-

plementa-

ce 

DS46 Účastníci společ-

ných programů 

vzdělávání a 

odborné přípravy 

na přeshraniční 

podporu zaměst-

nanosti mládeže, 

vzdělávacích 

příležitostí, vyso-

koškolského 

vzdělání a odbor-

né přípravy 

(všechny schvá-

lené a nasmlou-

vané projekty) 

počet 900  vlastní eviden-

ce na základě 

údajů příjemců 

Místo milníku byl zvolen klíčový krok provádění, 

protože lze očekávat, že v roce 2018 bude 

ukončeno jen málo projektů, avšak mnoho 

projektů již bude zahájeno. Klíčový krok prová-

dění obsahuje všechny schválené a nasmlou-

vané (právně navázané) projekty v daném ob-

dobí. 

 

Ukazatel výstupů vybraný pro výkonnostní 

rámec v konečném důsledku reprezentuje více 

než 50 % alokace prostředků pro danou prioritní 

osu. 
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Prioritní 

osa 

Typ uka-

zatele 

ID Ukazatel nebo 

klíčový krok 

provádění 

Měrná 

jednotka 

Milník / 

klíčový krok 

provádění 

pro rok 

2018 

 

Konečný cíl 

(2023) 

Zdroj údajů Popřípadě vysvětlení relevantnosti ukazatele 

3 ukazatel 

výstupů 

CO46 Účastníci společ-

ných programů 

vzdělávání a 

odborné přípravy 

na přeshraniční 

podporu zaměst-

nanosti mládeže, 

vzdělávacích 

příležitostí, vyso-

koškolského 

vzdělání a odbor-

né přípravy 

počet 0 9 000 vlastní eviden-

ce na základě 

údajů příjemců 

Ukazatel poskytuje obsáhlou informaci o sku-

tečném zintenzivnění spolupráce v této oblasti. 

 

Ukazatel výstupů vybraný pro výkonnostní 

rámec v konečném důsledku reprezentuje více 

než 50 % alokace prostředků pro danou prioritní 

osu. 

3 finanční 

ukazatel 

FI13 certifikované 

výdaje, které byly 

vynaloženy pří-

jemci a zahrnuty 

do žádostí o 

platby zaslaných 

EK 

EUR 3 968 561 32 522 632 vlastní eviden-

ce 

Ukazatel pro sledování pokroku programu 
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2.C.8. Kategorie zásahů 

Tabulka 24: Oblast zásahů 

Dimenze 1 - Oblast zásahů 

Prioritní osa Kód Částka v € 

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 flexi-
bilních metod učení, a to i prostřednictvím kariérní-
ho poradenství a validace nabytých dovedností 

13 822 119 

3 118 

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 roz-
poznávání schopností, uzpůsobení osnov a vytvo-
ření a rozvíjení učebních systémů zaměřených na 
praxi, a to i v rámci duálního vzdělávání a učňovské 
přípravy 

13 822 118 

 

Tabulka 25: Forma financování 

Dimenze 2 - Forma financování 

Prioritní osa Kód Částka v € 

3 01 27 644 237 

 

Tabulka 26: Typ území 

Dimenze 3 – Typ území 

Prioritní osa Kód Částka v € 

3 01 19.350.966 

3 02 5.528.847 

3 03 2.764.424 

 

Tabulka 27: Mechanismus územního plnění 

Dimenze 4 - Mechanismus územního plnění 

Prioritní osa Kód Částka v € 

3 07 27 644 237 
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2.C.9. Shrnutí plánovaného využití technické pomoci, jež v případě nutnosti zahrnuje i 

kroky k posílení správní kapacity orgánů zapojených do řízení a kontroly progra-

mů a příjemců a v nezbytném případě také opatření k posílení správní kapacity 

příslušných partnerů, aby se mohli podílet na provádění programů 

Není potřeba uvádět. 
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2.D Prioritní osa 4 

2.D.1. Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a při-

spívání k účinné veřejné správě 

 

□ Celá prioritní osa bude realizo-
vána výhradně prostřednictvím 
finančních nástrojů. 

 

□ Celá prioritní osa bude realizo-
vána výhradně prostřednictvím 
finančních nástrojů zřízených na 
úrovni Unie. 

 

□ Celá prioritní osa bude realizo-
vána výhradně prostřednictvím 
komunitně vedeného místního 
rozvoje. 

 

 

2.D.2. Odůvodnění pro vytvoření prioritní osy, která zahrnuje více než jeden tematický cíl 

není relevantní 

2.D.3. Fond a základ pro výpočet podpory Unie 

Fond EFRR 

Základ pro výpočet (celkové 

způsobilé výdaje nebo způsobi-

lé veřejné výdaje) 

celkové způsobilé výdaje 

 

2.D.4. Investiční priorita 11 b) 

Investiční priorita Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy 

a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: pod-

porou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi 

občany a institucemi 
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2.D.5. Specifické cíle odpovídající investiční prioritě a očekávané výsledky 

ID 4 

Specifický cíl Posílení a rozvoj přeshraniční spolupráce na podporu 

dalšího společného rozvoje pohraničí 

Výsledky, kterých členské státy 

chtějí dosáhnout s podporou 

EU  

Očekávaným výsledkem v této oblasti je zlepšení přes-

hraniční spolupráce jak na úrovni veřejných institucí a 

zúčastněných subjektů, tak na úrovni místních komunit. 

Proto je potřeba vytvořit příslušné rámcové podmínky, 

k nimž patří odstraňování stále ještě existujících jazyko-

vých a mentálních bariér, zvyšování mezikulturních kom-

petencí obyvatel pohraničního regionu a cílené řešení 

nedostatku investic, který dosud znemožňoval efektivní 

spolupráci. Trvalá přeshraniční spolupráce si tudíž vyža-

duje další zintenzivnění komunikace i spolupráce.  

Z hlediska institucí je podpora jejich přeshraniční spolu-

práce pro společné řízení rozvoje programového území 

klíčová, neboť usnadňuje realizaci veřejně prospěšných 

projektů v pohraničním regionu, nepřímo zlepšuje kvalitu 

veřejných služeb a přispívá ke zvyšování důvěry mezi 

zúčastněnými stranami (aktéry), která je nezbytnou 

podmínkou další spolupráce. V této souvislosti je cílem 

další zintenzivnění komunikace a kooperace těchto sub-

jektů. 

Vytváření společného prostoru spolupráce a komunikace 

si vyžaduje zlepšení přeshraniční spolupráce mezi 

účastníky ve všech oblastech a na všech úrovních spo-

lečenského života. Přitom má podstatný význam výměna 

zkušeností a znalostí institucí z obou států. Vypracování 

společných přístupů k řešení, která plynou ze společné 

problematiky, umožní silnější integraci programového 

území. Proto je mj. potřeba podporovat projekty, které 

jsou zaměřené na zlepšení spolupráce v oblasti územní-

ho a regionálního plánování a veřejné hromadné osobní 

dopravy a které přispívají k vytváření evropské právní 

kultury v zájmu hladkého fungování evropského prostoru 

práva a k dalšímu zlepšení bezpečnosti ve společném 

pohraničí.  

Dalším důležitým aspektem přeshraniční spolupráce je 

míra vzájemné důvěry a úroveň spolupráce občanské 
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společnosti na obou stranách hranice. V tomto smyslu 

představuje pohraničí významný potenciál pro zkvalitňo-

vání sociálních vazeb, které přispívají ke zlepšování vzá-

jemného soužití a zefektivnění veřejné správy a služeb. 

Silnější integrace celého území mimoto nabízí příležitost 

zvýšit místní identitu obyvatel území a působit tak proti 

jejich odlivu z území. Cílem opatření je tudíž zintenziv-

nění spolupráce obyvatel, která povede k lepšímu vzá-

jemnému poznání a porozumění místních komunit 

v pohraničním prostoru. Prostřednictvím pokračování 

společného fondu malých projektů se má navíc dále zin-

tenzivňovat přeshraniční komunikace na místní a regio-

nální úrovni, aby se dále posílila identifikace obyvatelstva 

v příhraničí. 

 

Tabulka 28: Specifické programové ukazatele výsledků 

ID Ukazatel Měrná jed-

notka 

Výchozí 

hodnota 

Výchozí 

rok 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Zdroj údajů Četnost 

podávání 

zpráv 

4 Úroveň přes-

hraniční spo-

lupráce 

hodnocení 

pomocí škály, 

průměr 

1,5 2013 1,4 evaluace/ 

dotazování 

lead partnerů 

z projektů 

podpořených 

z programu 

Ziel 3 / Cíl 3 

evaluace/ 

dotazování 

se stavem 

dat k 31. 12. 

2018 v rámci 

výroční 

zprávy v r. 

2019, se 

stavem dat 

k 31. 12. 

2021 v rámci 

výroční 

zprávy v r. 

2022 a se 

stavem dat 

k 31. 12. 

2023 v rámci 

závěrečné 

zprávy 
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2.D.6. Opatření, jež mají být podpořena v rámci investiční priority 

2.D.6.1 Popis druhu a příkladů opatření, jež mají být podporována, a jejich očekávaného 

přínosu ke specifickým cílům, případně včetně stanovení hlavních cílových skupin, 

konkrétních cílových území a druhů příjemců 

Opatření: 

 Udržitelná, partnerská spolupráce 

 Společný fond malých projektů na podporu mezikulturního dialogu a spolupráce 

 

V rámci partnerské spolupráce budou podporovány aktivity zaměřené na rozvoj stávajících 

a iniciování nových partnerství. Patří sem zejména výměny zkušeností a informací, podpora 

hospodářské spolupráce, rozvoj spolupráce zúčastněných stran (aktérů) participujících na 

trhu práce za účelem integrace trhů práce, prohloubené kooperace zaměřené na zpracová-

ní společných řešení v oblasti ochrany před imisemi, ochrany klimatu a odpadového hos-

podářství druhotných surovin, zejména se zřetelem na předpisy EU, které musí být dodržo-

vány a implementovány, ale i aktivity na posílení politicko-administrativní a společenské 

soudržnosti v pohraničním regionu. Navíc by měla být optimalizována spolupráce mezi or-

gány zodpovědným za územní plánování, například v podobě budování a provozování in-

formačních systémů územního plánování, elektronické výměny informací z oblasti plánová-

ní, společného dalšího vzdělávání pracovníků z oblasti zemského a regionálního plánování 

a jazykového vzdělávání. Spolupráce v oblasti veřejné hromadné osobní dopravy (VHOD) 

má být podporována prostřednictvím opatření na vytváření nových a rozšiřování existujících 

spojení jako alternativa, resp. doplnění individuální dopravy. Přitom je potřeba dále rozvíjet 

spolupráci orgánů odpovědných za veřejnou hromadnou osobní dopravu přes hranice jed-

notlivých států a dopravních svazů (integrovaných dopravních systémů). Zapojením VHOD 

do integrovaného dopravního plánování pohraničních regionů je možné vyvíjet nabídky 

v oblasti nadregionální VHOD.  

Členství České republiky a Svobodného státu Sasko v schengenském prostoru a s tím spo-

jené zrušení hraničních kontrol s sebou přináší zvýšené nároky na spolupráci policie a ji-

ných orgánů (např. státních zastupitelství a soudů). Díky dalšímu prohlubování a rozšiřová-

ní policejní spolupráce, např. v oblasti drogové a majetkové kriminality, boje proti extremis-

mu či spolupráce v oblasti dopravních přestupků prostřednictvím společných kontrol a hlí-

dek bude docházet k dalšímu zmenšování bezpečnostních nedostatků a mezer souvisejí-

cích s příhraniční polohou. Proto je potřeba podporovat společnou realizaci akcí, výměnu 

zkušeností, zvyšování jazykové vybavenosti a tvorbu společných standardů prostřednictvím 

pořizování speciální techniky a vybavení. 

Právo Evropské unie a právní systémy členských států jsou navzájem provázané. Oba dva 

systémy aplikují soudci jednotlivých členských států, kteří své funkce vykonávají v rámci 

rozdílných právních řádů a tradic. Vytváření evropské právní kultury je právě 

v bezprostředním příhraničí mimořádně významné pro rostoucí a také žádoucí právní styk. 

Dobré porozumění rozdílným vnitrostátním systémům je nezbytné pro zajištění uznávání a 

rychlého výkonu soudních rozhodnutí a pro umožnění justiční spolupráce. Společné semi-
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náře k právu EU a k příslušnému vnitrostátnímu právu vedou bezprostředně ke zvýšení 

kompetencí soudců a státních zástupců v oblasti evropského práva. Dobře vzdělaná justice 

je jedním z hlavních předpokladů fungujícího vnitřního trhu, zajišťuje právní jistotu a fundo-

vaná a rychlá rozhodnutí posilující důvěru občanů i podnikatelských subjektů. Za tímto úče-

lem je potřeba dále zlepšovat už existující spolupráci soudů ze všech odvětví soudnictví 

prostřednictvím zintenzivňování kontaktů, budování informačních sítí a dalšího vzdělávání 

pracovníků v oblasti jazykové i právní. 

V rámci fondu malých projektů mají být realizovány projekty s převážně místním dosahem, 

přehledným finančním rámcem a s nižší administrativní náročností pro příjemce. 

K dosažení specifického cíle spočívajícího v posílení soudržnosti v pohraničí by měl fond 

malých projektů přispívat tím způsobem, že by odstraňováním jazykových a mentálních 

překážek při současném rozvoji mezikulturních kompetencí a fyzických zdrojů zlepšoval 

rámcové podmínky přeshraniční spolupráce. V zájmu odstranění jazykových a mentálních 

bariér a zvýšení mezikulturních kompetencí obyvatel pohraničí se mají podporovat setká-

vání občanů na obou stranách hranice ve všech oblastech společenského soužití. Podpora 

spolupráce institucí by měla sloužit k výměně zkušeností a vědomostí a k vypracování spo-

lečných řešení jako odpověď na společnou problematiku. Prostřednictvím zvyšování jazy-

kových a mezikulturních kvalifikací by měly být vytvářeny předpoklady nezbytné pro úspěš-

nou spolupráci. 

Opatření v této oblasti povedou k lepší integraci pohraničí a budou přínosem nejen pro 

obyvatele pohraničí a instituce z pohraničí, ale také pro samotné pohraničí coby společný 

životní a hospodářský prostor. Na německé straně budou projekty realizovat tyto subjekty: 

 orgány a ostatní instituce Svobodného státu Sasko,  

 územní samosprávné celky a jejich instituce a svazky,  

 právnické osoby soukromého práva a veřejného práva, 

 organizace sociálních partnerů podle článku 131 finančního nařízení o souhrnném roz-

počtu Unie, které nemají právní subjektivitu podle platného vnitrostátního práva, pokud je-

jich zástupci mají způsobilost činit právní úkony jejich jménem a nést finanční odpověd-

nost. 

Opatření v oblasti veřejné hromadné osobní dopravy budou realizovat tyto subjekty: 

 provozovatelé veřejné hromadné osobní dopravy a provozovatelé dráhy, jejichž dráhu 

využívají provozovatelé veřejné hromadné osobní dopravy,  

 územní samosprávné celky a jejich instituce a svazky, 

 právnické osoby soukromého práva, které jsou v okamžiku poskytnutí podpory závazně 

pověřeny poskytováním komunálních veřejných služeb po dobu nejméně 6 následujících 

let, 

 dopravní svazy (integrované dopravní systémy). 

Opatření v oblasti policejní spolupráce budou realizovat tyto subjekty: 

 policejní orgány Svobodného státu Sasko. 

  



 

 

 Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 

Stav: 25.března 2020 79 

Na české straně budou projekty realizovat tyto subjekty: 

 orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace, 

 hospodářské a profesní svazy a komory 

 vzdělávací instituce, 

 nestátní a neziskové organizace,  

 ESÚS. 

Fond malých projektů budou realizovat komunální sdružení čtyř česko-saských euroregi-

onů. 

2.D.6.2 Hlavní zásady pro výběr operací 

Uplatní se postup popsaný u prioritní osy 1 včetně uvedených minimálních požadavků. 

Kromě toho musí být splněny tyto specifické hlavní zásady: 

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

ci, která vznikne díky projektu. 

2.D.6.3 Plánované využití finančních nástrojů 

není relevantní 

2.D.6.4 Plánované využití velkých projektů 

V rámci programu spolupráce nebudou realizovány žádné velké projekty ve smyslu člán-

ku 100 nařízení (EU) č. 1303/2013. 

2.D.6.5 Ukazatele výstupů 

Tabulka 29: Společné a programově specifické ukazatele výstupů 

ID Ukazatel Měrná 

jednotka 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Zdroj údajů Četnost podává-

ní zpráv 

OI11 Instituce zapojené do projek-

tů 

Počet 150 vlastní evidence 

na základě údajů 

příjemců 

ročně v rámci 

podávání výroč-

ních zpráv 

OI12 Počet společných koncepcí a 

řešení 

Počet 10 vlastní evidence 

na základě údajů 

příjemců 

ročně v rámci 

podávání výroč-

ních zpráv 

OI13 Instituce, které se zapojily do 

projektů v rámci fondu ma-

lých projektů 

Počet 1040 vlastní evidence 

na základě údajů 

příjemců 

ročně v rámci 

podávání výroč-

ních zpráv 
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2.D.7. Výkonnostní rámec  

Tabulka 30: Výkonnostní rámec prioritní osy 4 

Prioritní 

osa 

Typ uka-

zatele 

ID Ukazatel nebo 

klíčový krok 

provádění  

Měrná 

jednotka 

 

Milník / klíčo-

vý krok pro-

vádění pro rok 

2018 

 

Konečný cíl 

pro rok 2023 

 

Zdroj údajů 

 

Popřípadě vysvětlení relevantnosti ukazatele 

4 klíčový 

krok pro-

vádění 

DS11 subjekty zapoje-

né do  

projektů (všechny 

schválené a na-

smlouvané pro-

jekty) 

počet 50  

 

vlastní eviden-

ce na základě 

údajů příjemců 

Místo milníku byl zvolen klíčový krok provádění, 

protože lze očekávat, že v roce 2018 bude 

ukončeno jen málo projektů, avšak mnoho 

projektů již bude zahájeno. Klíčový krok prová-

dění obsahuje všechny schválené a nasmlou-

vané (právně navázané) projekty v daném 

období. 

 

Ukazatel výstupů vybraný pro výkonnostní 

rámec v konečném důsledku reprezentuje více 

než 50 % alokace prostředků pro danou prioritní 

osu. 

4 ukazatel 

výstupů  

OI11 subjekty zapoje-

né do  

projektů 

počet 0 150 vlastní eviden-

ce na základě 

údajů příjemců 

Ukazatel poskytuje obsáhlou informaci o sku-

tečném zintenzivnění spolupráce v této oblasti. 

 

Ukazatel výstupů vybraný pro výkonnostní 

rámec v konečném důsledku reprezentuje více 

než 50 % alokace prostředků pro danou prioritní 

osu. 
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Prioritní 

osa 

Typ uka-

zatele 

ID Ukazatel nebo 

klíčový krok 

provádění  

Měrná 

jednotka 

 

Milník / klíčo-

vý krok pro-

vádění pro rok 

2018 

 

Konečný cíl 

pro rok 2023 

 

Zdroj údajů 

 

Popřípadě vysvětlení relevantnosti ukazatele 

4 finanční 

ukazatel 

FI4 certifikované 

výdaje, které byly 

vynaloženy pří-

jemci a zahrnuty 

do žádostí o 

platby zaslaných 

EK 

EUR 5 215 824 42 744 030 vlastní eviden-

ce 

Ukazatel pro sledování pokroku programu 
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2.D.8. Kategorie zásahů  

Tabulka 31: Oblast zásahů 

Dimenze 1 - Oblast zásahů  

Prioritní osa Kód Částka v € 

4 119 

Investice do institucionální kapaci-
ty a účinnosti veřejné správy a 
veřejných služeb na celostátní, 
regionální a místní úrovni za úče-
lem reforem, zlepšování právní 
úpravy a řádné správy 

36 332 425 

 

Tabulka 32: Forma financování 

Dimenze 2 - Forma financování 

Prioritní osa Kód Částka v € 

4 01 36 332 425 

 

Tabulka 33: Typ území 

Dimenze 3 – Typ území 

Prioritní osa Kód Částka v € 

4 01 23.616.076 

4 02 9.083.106 

4 03 3.633.243 

 

Tabulka 34: Mechanismus územního plnění 

Dimenze 4 - Mechanismus územního plnění 

Prioritní osa Kód Částka v € 

4 07 36 332 425 

 

2.D.9. Shrnutí plánovaného využití technické pomoci, jež v případě nutnosti zahrnuje i 

kroky k posílení správní kapacity orgánů zapojených do řízení a kontroly progra-

mů a příjemců a v nezbytném případě také opatření k posílení správní kapacity 

příslušných partnerů, aby se mohli podílet na provádění programů 

Není potřeba uvádět. 
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2.E Prioritní osa 5 

2.E.1. Technická pomoc 

ID prioritní osy 5 

Název prioritní osy Technická pomoc 

 

2.E.2. Fond a základ pro výpočet podpory Unie 

Fond EFRR 

Základ pro výpočet (celkové 

způsobilé výdaje nebo způsobi-

lé veřejné výdaje) 

celkové způsobilé výdaje 

 

2.E.3. Specifické cíle a očekávané výsledky 

ID 5 

Specifický cíl Zajištění a posílení efektivity a účinnosti programu 

Zajištění úspěšné implementace programu a účinného 

využití prostředků EFRR 

Výsledky, kterých členské státy 

chtějí dosáhnout s podporou 

EU  

Využívání technické pomoci se řídí zejména ustanove-

ními článku 59 nařízení (EU) č. 1303/2013 ve spojení 

s článkem 17 nařízení (EU) č. 1299/2013. Opatření, kte-

rá mohou být prostřednictvím technické pomoci realizo-

vána, slouží jako celek realizaci programu spolupráce. 

Prostřednictvím cíleného využívání prostředků Technické 

pomoci má být zajištěno, aby realizace probíhala účinně 

a efektivně. 

 

2.E.4. Specifické programové ukazatele výsledků 

Není potřeba uvádět, protože příspěvek Unie na technickou pomoc nepřesáhne 15 mil 

EUR. 
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2.E.5. Kroky, které mají být podporovány, a jejich očekávaný přínos k plnění specifických 

cílů 

2.E.5.1 Popis kroků, které mají být podporovány, a jejich očekávaný přínos k plnění speci-

fických cílů 

Prostředky technické pomoci budou využívány obzvláště na plnění těchto úkolů: 

 spolufinancování společných struktur, které jsou nezbytné pro implementaci programu, 

zejména se zřetelem na posílení administrativní kapacity a výkonnosti institucí zapoje-

ných do realizace programu, 

 aktivity v souvislosti s přípravou, výběrem, posuzováním, monitorováním a hodnocením 

operací, 

 výdaje na přípravu a provádění zasedání Monitorovacího výboru, 

 zajištění auditů a kontrol operací na místě za účelem řízení efektivního využívání pro-

středků , 

 aktivity zaměřené na monitorování a hodnocení programu (hodnocení a analýzy včetně 

příslušných evaluací, adaptace a integrace informačních systémů, jednotlivé projekty 

v rámci evidování, sledování a monitorování podpory), 

 aktivity zaměřené na zpracování a implementaci komunikační strategie, 

 překladatelské a tlumočnické služby, 

 aktivity v rámci poradenství, informovanosti a vztahů s veřejností v souvislosti 

s programem. 

Prostředky technické pomoci budou přednostně využívány pro subjekty bezprostředně za-

pojené do implementace na území České republiky a Svobodného státu Sasko. 

2.E.5.2 Indikátory výstupů, u nichž se očekává, že by měly přispět k dosažení výsledků 

Tabulka 35: Indikátory výstupů 

ID Ukazatel Měrná jed-

notka 

Cílová hodno-

ta (2023) 

Zdroj údajů 

OI14 Provedená školení počet 70 vlastní evidence 

OI15 Provedené studie a evaluace počet 4 vlastní evidence 

OI16 Informační akce k programu 

spolupráce 

počet 6 vlastní evidence 

OI17 Zaměstnanci, jejichž plat je spo-
lufinancován z technické pomoci 

přepočtení 
pracovníci 
(FTE) 

 vlastní hodnota 
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2.E.6. Kategorie zásahů  

Tabulka 36: Oblast zásahů  

Dimenze 1 - Oblast zásahů  

Prioritní osa Kód Částka v € 

5 121 

Příprava, provádění, monitorování a kontrola 

8.834.524 

5 122 

Hodnocení a studie 

383.500 

5 123 

Informace a komunikace 

260.000 

 

Tabulka 37:  Forma finančních prostředků 

Dimenze 2 - Forma finančních prostředků 

Prioritní osa Kód Částka v € 

5 01 9 478 024 

 

Tabulka 38: Typ území 

Dimenze 3 – Typ území 

Prioritní osa Kód Částka v € 

5 07 9 478 024 
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3. Finanční plán 

3.1 Finanční příspěvek z EFRR (v EUR)  

Tabulka 39: Finanční příspěvek pro program spolupráce  

 

  

Fond 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem 

EFRR 0 19 275 869 16 337 873 29 685 822 30 279 539 30 885 131 31 502 833 157 967 067 

Celkem 0 19 275 869 16 337 873 29 685 822 30 279 539 30 885 131 31 502 833 157 967 067 
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3.1.1 Celkový finanční příspěvek podpory z EFRR a spolufinancování jednotlivých států  

Tabulka 40: Finanční plán (v EUR) 

Prioritní 

osa 

Fond Základ pro výpo-

čet podpory Unie 

(celkové způso-

bilé výdaje nebo 

veřejné způsobi-

lé výdaje) 

Podpora Unie 

(a) 

Příspěvek 

členského 

státu 

(b)=(c)+(d) 

Orientační rozdělení pří-

spěvku členského státu 

Financování 

celkem 

(e)=(a)+(b) 

Míra spolu-

financování 

(f)=(a)/(e) 

Pro informaci 

 

Financování 

z vnitrostát

ních veřej-

ných zdrojů 

(c) 

Financování 

z vnitrostátní

ch soukro-

mých zdrojů 

(d) 

Příspěvky 

třetích 

zemí 

Příspěvky 

EIB 

1 EFRR 
celkové způsobilé 

výdaje 
15 796 707  2 787 655  1 970 390  817 265  18 584 362  0,85  0 0 

2 EFRR 
celkové způsobilé 

výdaje 
68 715 674  12 126 296  7 721 975  4 404 321  80 841 970  0,85  0 0 

3 EFRR 
celkové způsobilé 

výdaje 
27 644 237  4 878 395  2 684 496  2 193 899  32 522 632  0,85  0 0 

4 EFRR 
celkové způsobilé 

výdaje 
36 332 425  6 411 605  4 201 833  2 209 772  42 744 030  0,85  0 0 

5 (Technic-

ká pomoc) 
EFRR 

celkové způsobilé 

výdaje 
9 478 024  5 103 552 5 103 552  0  14 581 576  0,65  0 0 

Celkem 

EFRR 
EFRR 

celkové způsobilé 

výdaje 
157 967 067  31 307 503  21 682 246 9 625 257  189 274 570 0,85  0 0 

Celkem  
celkové způsobi-

lé výdaje 
157 967 067  31 307 503 21 682 246 9 625 257  189 274 570 0,85  0 0 
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3.1.2 Rozdělení podle prioritní osy a tematického cíle 

Tabulka 41: Rozdělení podle prioritní osy a tematického cíle  

Prioritní osa Tematický cíl Podpora Unie 
Příspěvek členského 

státu 
Financování celkem 

Prioritní osa 1 Tematický cíl 5 15 796 707  2 787 655  18 584 362  

Prioritní osa 2 Tematický cíl 6 68 715 674  12 126 296  80 841 970  

Prioritní osa 3 Tematický cíl 10  27 644 237  4 878 395  32 522 632  

Prioritní osa 4 Tematický cíl 11 36 332 425  6 411 605  42 744 030  

Celkem bez Technické 

pomoci 
 148 489 043 26 203 951 174 692 994 

Prioritní osa 5 (Technická 

pomoc) 
 9 478 024  5 103 552 14 581 576 

Celkem  157 967 067  31 307 503 189 274 570 

 

  



 

 

 Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 

Stav: 25.března 2020 89 

Tabulka 42: Orientační částka podpory, jež má být použita na cíle v oblasti změny klimatu (bude vygenerována automaticky ze SFC) 

Prioritní osa Orientační částka podpory, jež má být použita na 

cíle v oblasti změny klimatu (v EUR) 

Podíl celkového přídělu pro program spoluprá-

ce (v %) 

Prioritní osa 1  15 796 707,00 10,00 

Prioritní osa 2  6 950 550,80 4,40 

Celkem 22 747 257,80 14,40 
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4. Integrovaný přístup k územnímu rozvoji  

Z hlediska česko-saského pohraničí důležité cíle územního rozvoje a požadavky na další 

potřebná opatření se zakládají jednak na principech evropské politiky soudržnosti, a jednak 

na vnitrostátních plánech územního rozvoje v České republice a ve Svobodném státě Sas-

ko, jako je „Politika územního rozvoje České republiky 2008“ či saský Zemský plán rozvoje 

2013. V rámci Územní agendy EU 2020 se zdůrazňuje respektování územní dimenze 

v politice soudržnosti. Prostřednictvím programu spolupráce se s přihlédnutím ke strategii 

Evropa 2020 a k Územní agendě EU 2020 sleduje cíl spočívající v dosahování pokroků 

v hospodářském, kulturním, sociálním a ekologickém vývoji prostřednictvím vytváření, roz-

šiřování a dalšího rozvoje společných přeshraničních kooperačních a komunikačních akti-

vit. Cílem je trvale zvýšit konkurenceschopnost regionu v evropském kontextu a 

s přihlédnutím k územnímu aspektu dosáhnout toho, aby prostřednictvím sbližování regio-

nálního rozvoje byly docíleny pozitivní dopady pro všeobecný potenciál růstu. Přitom se 

odkazuje na rozvojovou strategii zpracovanou ve studii rozvoje česko-saského příhraničí6, 

která funguje jako souhrnná regionální koncepce se zaměřením na pohraničí. V této strate-

gii jsou uvedeny do společného přeshraničního kontextu přístupy plánování na úrovni regi-

onů a zemí a definovány specifické přístupy územního rozvoje společného pohraničí. 

Zlepšení územní soudržnosti si vyžaduje především účinnou koordinaci různých oblastí 

politiky, zúčastněných stran a mechanismů plánování. V této souvislosti sehrává tradiční 

česko-sasko-dolnoslezský hospodářský a kulturní region jakožto pojítko ve střední Evropě 

významnou roli. Je nutno posílit tuto roli a dále koncipovat potenciál pro rozvoj ve střední 

Evropě. Česko-saské pohraničí jakožto součást tohoto tradičního hospodářského a kultur-

ního regionu se nachází na rozhraní mezi západní a středovýchodní Evropou. Pohraničí se 

musí rozvíjet a prosazovat s přihlédnutím ke stávajícím rozvojovým potenciálům, které jsou 

částečně odlišné. Program spolupráce se chopil této výzvy a sleduje tím přístup spočívající 

v podpoře územního rozvoje prostřednictvím přeshraničních kooperací a kooperačních sítí. 

Územní kooperace a kooperační sítě významně přispívají ke zpřístupňování endogenních 

potenciálů a ke zlepšování tvorby přidané hodnoty v regionu, k vytváření identity a ke zlep-

šené integraci všech společenských skupin. Přitom je možné využít zkušeností z dosavadní 

spolupráce v zájmu dosažení pokroku v integrovaném územním rozvoji pohraničí. Výzvy, 

potřeby a potenciály identifikované v rámci socioekonomické analýzy se budou dále rozvíjet 

a budou se odstraňovat stávající překážky.   

                                                
6 Annedore Bergfeld (ed.), Studie rozvoje česko-saského příhraničí, zpracovaná na základě zadání 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Saského státního ministerstva vnitra, Leibnitzův ústav regionální 
geografie, 2013 
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4.1 Komunitně vedený místní rozvoj 

není relevantní 
 

4.2 Integrovaná opatření pro udržitelný rozvoj měst 

není relevantní 
 

4.3 Integrované územní investice 

není relevantní 

4.4 Přínos plánovaných zásahů v rámci programu spolupráce pro tyto strategie 

v závislosti na potřebách programové oblasti, jak je určily příslušné členské 

státy, a případně s ohledem na strategicky významné projekty určené v 

těchto strategiích 

Z hlediska makroregionálních strategií je česká část programového území PPS Svobodný 

stát Sasko – Česká republika 2014-2020 součástí Strategie EU pro Podunají (tzv. Podunaj-

ské strategie). Základním implementačním dokumentem této Strategie je Sdělení Komise 

Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výbo-

ru regionů – Strategie Evropské unie pro Podunají a Akční plán vymezující tematické oblas-

ti, v nichž by měla být Strategie implementována.  

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o část podporovaného území, která leží v periferní 

územní poloze této makroregionální strategie, je širší koordinace aktivit tohoto operačního 

programu v rámci Podunajské strategie spíše okrajovou záležitostí. V některých oblastech 

však existují vazby mezi Operačním programem a Podunajskou strategií, proto má tento 

program a jeho tematické zaměření pozitivní přínos z hlediska Podunajské strategie. 

V rámci programování je zohledněno, jak jednotlivé tematické cíle a investiční priority odka-

zují na jednotlivé pilíře, prioritní oblasti a opatření a jednotlivá opatření formulovaná v rámci 

Akčního plánu 2010.  

Investiční priorita 5 b)  

Tato investiční priorita souvisí v širším slova smyslu s pilířem „Ochrana životního prostředí 

Podunají”, prioritní oblastí „Řízení rizik pro životní prostředí”, a s opatřením: 

 Rozšíření pokrytí evropského systému varování před povodněmi (EFAS) na celé povodí 

Dunaje, zvýšení úsilí o zajištění připravenosti na regionální úrovni (včetně lepší vzájemné 

znalosti vnitrostátních systémů) a další podpora společných reakcí na přírodní pohromy, a 

zejména záplavy, včetně systémů včasného varování. 
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Investiční priorita 6 b)  

Investiční priorita má vazbu na pilíř Podunajské strategie „Ochrana životního prostředí Po-

dunají“ s prioritní osou: „Obnovení a udržení kvality vod“. Na tuto prioritní osu jsou navázá-

na opatření: 

 Vytvoření ochranných pásem podél řek k zachycování živin a podpora alternativního jí-

mání a čištění odpadních vod v malých venkovských sídlech.  

 Podpora a rozvoj aktivního procesu dialogu a spolupráce mezi orgány odpovědnými za 

zemědělství a životní prostředí s cílem zajistit přijetí opatření, která se zabývají znečiště-

ním, jež je způsobeno zemědělstvím. 

Investiční priorita 6 c)  

Investiční priorita souvisí s pilířem „Napojení Podunají“ a prioritní osou: „Podpora kultury, 

cestovní ruchu a mezilidských kontaktů“. V rámci této prioritní osy jsou podporována tato 

opatření: 

 Další zlepšení propojení a spolupráce v oblasti vzdělávání a vědeckých 

 a výzkumných činností týkajících se cestovního ruchu.  

 Zlepšení plánování a infrastrukturu pro cestovní ruch. 

 Podpora zlepšování kvality turistických produktů. 

 Podpora udržitelného cestovního ruchu. 

Investiční priorita 6 d)  

Tato investiční priorita je navázána na pilíř „Ochrana životního prostředí v Podunají“ a prio-

ritní osu Ochrana biologické rozmanitosti, krajiny a kvality ovzduší a půdy. Opatření, která 

se vážou k této prioritní ose: 

 Přispět k vizi EU do roku 2050 a cíli EU 2020 v oblasti biologické rozmanitosti. Efektivně 

spravovat lokality Natura 2000 a další chráněná území. 

 Ochrana a obnovení nejcennějších ekosystémů a ohrožených živočišných druhů.  

 Rozvoj zelené infrastruktury k propojení různých biogeografických regionů a stanovišť. 

 Příprava a implementace nadnárodní politiky územního plánování a rozvoje funkčních 

geografických oblastí (povodí, pohoří atd.). 

 Zvyšování povědomí široké veřejnosti uznáním a podporou potenciálu přírodního bohat-

ství jako hnací síly udržitelného regionálního rozvoje. 

Tematický cíl 10  

Tento tematický cíl má vazbu na pilíř „Budování prosperity Podunají”, prioritní oblast „Inves-

tice do lidí a dovedností” a následující opatření: 

 Zvyšování výkonnosti vzdělávacích systémů prostřednictvím užší spolupráce vzděláva-

cích institucí, systémů a politik. 

 Podpora mobility zaměstnanců, výzkumných pracovníků a studentů zavedením 

 evropského rámce kvalifikací. 
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 Podněcování spolupráce mezi hlavními zúčastněnými stranami v oblasti politik trhu práce 

a vzdělávacích a výzkumných politik za účelem rozvoje učících se regionů a učebních 

prostředí. 

Tematický cíl 11  

V tomto případě je reálná vazba na pilíř „Posílení Podunají“, prioritní oblast „Navýšení insti-

tucionální kapacity a spolupráce” a opatření: 

 Usnadnění správní spolupráce komunit, které žijí v pohraničních oblastech. 

 Zajištění účinného toku informací a výměny na všech úrovních. 

Obecně je možnost koordinace aktivit realizovaných v rámci Podunajské strategie a pro-

gramu česko-saské přeshraniční spolupráce omezená a to zejména vzhledem ke specifické 

geografické poloze programu, ve kterém kooperují dva státy, z nichž pouze jeden spadá v 

rámci svého území do oblasti Podunajské strategie. 

Problematiku Podunajské strategie má v rámci České republiky ve své kompetenci Úřad 

vlády ČR. Koordinace je zajištěna členstvím zástupců Národního orgánu programu v Re-

sortní koordinační skupině pro makroregionální strategie zřízené Úřadem vlády ČR. 
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5. Prováděcí ustanovení pro program spolupráce 

5.1 Příslušné orgány a subjekty 

Tabulka 43: Identifikace programových orgánů 

Orgán / subjekt Název orgánu / subjektu a 
odboru nebo oddělení 

Vedoucí orgánu / organizace 
(pozice nebo funkce) 

Řídící orgán  Sächsisches Staatsministerium für 
Regionalentwicklung, Referat 24 
(Saské státní ministerstvo pro regi-
onální rozvoj (SMR)., oddělení 24)  
Archivstraße 1 
D-01097 Dresden 

vedoucí oddělení 24 

Certifikační orgán Staatsministerium für Energie, 
Klimaschutz, Umwelt und Landwirt-
schaft, Referat ZA 
(Saské státní ministerstvo pro 
energii, ochranu klimatu, životní 
prostředí a zemědělství, oddělení 
Platební jednotka (ZA)) 
Wilhelm-Buck-Straße 2 

D-01097 Dresden 

vedoucí oddělení Platební jednotka 
(ZA) 

Auditní orgán Sächsisches Staatsministerium der 
Finanzen, Referat 17 – Kontrolle 
der EU-Fonds  
(Saské státní ministerstvo financí, 
oddělení 17 - Kontrola fondů EU) 
Carolaplatz 1 
D-01097 Dresden  

vedoucí oddělení 17 

 

Subjekt, kterému má Komise poukazovat platby: 

Certifikační orgán Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft, 
Referat ZA (Saské státní ministerstvo pro energii, ochranu klimatu, životní 
prostředí a zemědělství, oddělení Platební jednotka (ZA))  
Wilhelm-Buck-Straße 2 

D-01097 Dresden 
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Tabulka 44: Subjekt nebo subjekty pověřené kontrolou a odpovědné za audit 

Orgán / subjekt Název orgánu / subjektu a odboru 
či oddělení 

Vedoucí orgánu / subjektu 

(pozice nebo funkce) 

Subjekt nebo subjekty 
pověřené kontrolou  

Sächsische Aufbaubank -
Förderbank - (SAB)  

(Saská rozvojová banka – SAB) 
Pirnaische Straße 9 
01069 Dresden 

vedoucí kontrolního subjektu 
(„Kontrolora“) 

 

 Centrum pro regionální rozvoj České 
republiky (CRR ČR) 

Vinohradská 46 

CZ-120 00 Praha 2 

generální ředitel Centra pro 
regionální rozvoj 

Subjekt nebo subjekty 
odpovědné za audit 

Sächsisches Staatsministerium der 
Finanzen, 
Referat 17, Kontrolle der EU-Fonds 

(Saské státní ministerstvo financí,   
oddělení 17 - Kontrola fondů EU)  
Carolaplatz 1 
D-01097 Dresden  

vedoucí oddělení 17 

 

 Ministerstvo financí České republiky 
Odbor Auditní orgán 

Letenská 15,  

CZ-118 10 Praha 1 

ředitel odboru Auditní orgán 

 

5.2 Postup zřízení Společného sekretariátu 

Řídící orgán ustaví po dohodě s Národním orgánem České republiky dle článku 23 odsta-

vec 2 nařízení (EU) č. 1299/2013 Společný sekretariát (JS) u Saské rozvojové banky – do-

tační banky (SAB) se sídlem v Drážďanech. Využije se přitom již zavedená struktura 

z programového období 2007–2013 a naváže se na úspěšnou spolupráci. Mezi Saským 

státním ministerstvem pro regionální rozvoj (SMR) a SAB bude uzavřena smlouva o reali-

zaci programu spolupráce. V rámci této smlouvy bude SAB pověřena zřízením dvojjazyč-

ného Společného sekretariátu.  
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5.3 Souhrnný popis ustanovení o řízení a kontrole 

Podrobný popis ustanovení o řízení a kontrole pro provádění programu spolupráce bude 

uveden v řídícím a kontrolním systému (ŘKS) SN – CZ 2014–2020. 

Na základě článku 21 nařízení (EU) č. 1299/2013 bude pro řízení, realizaci a kontrolu pro-

gramu spolupráce vytvořen Řídící orgán, Certifikační orgán, Auditní orgán, Společný sekre-

tariát a zprostředkující subjekty na základě článku 123 odstavec 6 nařízení (EU) č. 

1303/2013.  

Program bude realizován v souladu s příslušnými předpisy EU. Připadají-li v úvahu, budou 

zohledněna evropská pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Společné právní základy 

pro realizaci programu spolupráce tvoří programový dokument a dokumenty sjednané mezi 

programovými partnery, jako společný realizační dokument, pravidla způsobilosti a řídící a 

kontrolní systém.  

Podle článku 23 odstavec 1 nařízení (EU) č. 1299/2013 ve spojení s článkem 125 odstavec 

4 písm. c) nařízení (EU) č. 1303/2013 zavede Řídící orgán po dohodě s Národní orgánem 

s přihlédnutím ke zjištěným rizikům účinná a přiměřená preventivní opatření proti podvo-

dům. 

Náklady vzniklé v souvislosti s plněním úkolů zapojených subjektů mohou být dle článku 59 

nařízení (EU) č. 1303/2013 spolufinancovány z prostředků technické pomoci. 

Řídící struktura 

Řídící orgán (ŘO) 

Celkovou odpovědnost za efektivní, účinné a řádné provádění programu spolupráce pone-

se Saské státní ministerstvo pro regionální rozvoj (SMR), oddělení 24, jako Řídící orgán. 

Saské státní ministerstvo pro regionální rozvoj je tak výlučným kontaktním subjektem pro 

Evropskou komisi.  

Řídící orgán plní své úkoly podle článku 23 odstavec 1 nařízení (EU) č. 1299/2013 ve spo-

jení s článkem 125 nařízení (EU) č. 1303/2013. V rámci svých úkolů Řídící orgán: 

 poskytuje informace na podporu činnosti Monitorovacího výboru, zejména údaje týkající 

se pokroku dosaženého při provádění programu a dosahování cílů, 

 vypracovává výroční a závěrečné zprávy o provádění programu a předkládá je Evropské 

komisi, 

 zpřístupňuje zprostředkujícím subjektům a příjemcům informace, které jsou důležité pro 

plnění jejich úkolů, resp. pro provádění operací, 

 zajišťuje, aby bylo možné shromažďovat údaje nezbytné pro monitorování, hodnocení, 

finanční řízení, ověřování a audit všech operací a zadávat a ukládat je do systému 

v počítačové podobě, 

 vypracovává vhodné postupy a kritéria pro výběr projektů, 

 zajišťuje, aby projekty, jež mají být financovány, byly vybírány podle pravidel platných pro 

program spolupráce a aby byly v průběhu jejich realizace neustále v souladu s platnými 

právními předpisy, 
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 zavede postupy a systému k zajištění odpovídající auditní stopy, 

 zajišťuje, aby hlášené výdaje všech příjemců podílejících se na projektu byly prověřeny 

Kontrolorem, 

 provádí hodnocení na základě plánu hodnocení, nejméně jednou za programové období, 

 vypracuje komunikační strategii, určí informačního a komunikačního pracovníka a zajistí 

dodržování povinností týkajících se informování a komunikace, 

 střídavě předsedá Monitorovacímu výboru, 

 spravuje prostředky technické pomoci pro Svobodný stát Sasko. 

Certifikační orgán (CO) 

Finanční implementaci programu spolupráce zajišťuje Saské státní ministerstvo pro energii, 

ochranu klimatu, životní prostředí a zemědělství, oddělení Platební jednotka (ZA). 

Certifikační orgán plní všechny funkce podle článku 24 nařízení (EU) č. 1299/2013 ve spo-

jení s článkem 126 nařízení (EU) č. 1303/2013, tj.: 

 přijímá platby Evropské komise,  

 provádí platby hlavnímu příjemci; tento úkol bude v souladu s článkem 123 odstavec 6 

nařízení (EU) č. 1303/2013 delegován Saské rozvojové bance (SAB), 

 vypracovává žádosti o platbu a osvědčuje, že tyto žádosti pocházejí ze spolehlivých účet-

ních systémů a že podklady pro ně jsou ověřitelné, a zasílá je Evropské komisi, 

 zajišťuje, aby pro účely vypracování a předkládání žádostí o platbu obdržel od Řídícího 

orgánu odpovídající informace o postupech a ověřeních prováděných v souvislosti 

s uplatněnými výdaji a aby byly zohledněny výsledky všech auditů provedených Auditním 

orgánem, 

 vypracovává účetní závěrky podle článku 59 odstavec 5 písmeno a) finančního nařízení 

(roční závěrka) a osvědčuje úplnost, přesnost a věrohodnost účetní závěrky a to, že za-

účtované výdaje jsou v souladu s národními a evropskými právními předpisy a s pravidly 

platnými pro program spolupráce, 

 zajišťuje, aby existoval systém, v němž budou v počítačové podobě zaznamenávány a 

ukládány účetní záznamy za každou operaci a který umožňuje zaznamenávat a ukládat 

všechny údaje potřebné k vypracování žádostí o platby a účetní závěrky, včetně záznamů 

o částkách získaných zpět a částkách odejmutých z důvodu zrušení celého příspěvku na 

operaci nebo jeho části,  

 vede v počítačové podobě účetní záznamy o výdajích vykázaných Komisi a odpovídají-

cích příspěvcích z veřejných zdrojů vyplacených příjemcům, 

 vypracovává odhad výdajů pro stávající a následující rok a předává ho Evropské komisi 

do 31. ledna a 31. července daného roku. 

Podle článku 123 odstavec 6 nařízení (EU) č. 1303/2013 a článku 23 odstavec 4 nařízení 

(EU) č. 1299/2013 budou zprostředkujícím subjektům zřízeným při SAB na základě smluv-

ního ujednání delegovány úkoly Řídícího orgánu, resp. Certifikačního orgánu, např.: 

 akvizice projektových žádostí a konzultace k jejich přípravě, poskytování poradenství po-

tenciálním žadatelům, 

 vypracování smluv o poskytnutí dotace a smluv o změně projektu, 
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 ověřování, zda byly dodány, resp. poskytnuty spolufinancované produkty a služby sas-

kých příjemců a zda jsou vykázané výdaje v souladu s platnými právními předpisy a spl-

něny podmínky podpory projektů; 

 kontrola žádostí o platbu, 

 ověřování, zdali byla legálnost a řádnost výdajů, na nichž se žádost o platbu zakládá, 

potvrzena Kontrolorem,  

 příprava výročních a závěrečných zpráv o provádění, 

 provádění plateb prostředků hlavnímu příjemci (lead partnerovi), 

 součinnost při přípravě žádostí o platbu předkládaných Evropské komisi (především zpra-

cování certifikace výdajů na úrovni projektu), 

 zajištění řádného čerpání prostředků, 

 zajišťování a provádění postupu vymáhání neoprávněně vyplacených částek, 

 provádění finančních oprav v informačním systému. 

Dodržování zásady oddělení funkcí podle článku 72 písmeno b) nařízení (EU) č. 1303/2013 

bude zajištěno tím způsobem, že funkci Certifikačního orgánu a Řídícího orgánu budou 

vykonávat jiná ministerstva. 

V řídícím a kontrolním systému budou stanovena organizační a podrobná procesní pravi-

dla. 

Národní orgán (NO) 

Národním orgánem v české části programového území je Ministerstvo pro místní rozvoj, 

Odbor evropské územní spolupráce (MMR ČR). Národní orgán spolupracuje s Řídícím or-

gánem při nastavování metodických postupů pro provádění programu a podporuje Řídící 

orgán při koordinaci jeho aktivit v České republice.  

Národní orgán plní tyto úkoly: 

 střídavé předsednictví v Monitorovacím výboru, 

 zodpovědnost za čerpání prostředků technické pomoci v České republice a koordinace 

technické pomoci v České republice,  

 sběr informací při podezření na nesrovnalosti, šetření nesrovnalostí a hlášení Komisi, 

Řídícímu orgánu a Auditnímu orgánu, 

 dohled nad úkoly regionálních subjektů a kontrola činností, které jim byly svěřeny,  

 dohled nad kontrolní činností českého Kontrolora a zajištění správné realizace, sdělování 

případných zjištění Řídícímu orgánu (popř. spolupráce s Řídícím orgánem), 

 průběžné poskytování metodických pokynů regionálním subjektům a českému Kontrolo-

rovi, 

 zajištění poskytování podpory ze státního rozpočtu České republiky.  

Společný sekretariát (JS) 

Na základě zkušeností z předchozích programových období bude Společnému sekretariátu 

svěřena realizace programu spolupráce. Společný sekretariát pracuje z pověření a v úzké 

spolupráci s Řídícím orgánem a jedná ve spolupráci se všemi dalšími subjekty, které se na 

procesu podílejí.  
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K úkolům Společného sekretariátu patří: 

na úrovni programu spolupráce 

 podpora Řídícího orgánu a Národního orgánu České republiky, jakož i dalších subjektů 

podílejících se na realizaci programu při plnění jejich úkolů, 

 provádění zasedání Monitorovacího výboru, příprava vstupů pro zasedání a zpracovávání 

výstupů ze zasedání Monitorovacího výboru, 

 podpora Řídícího orgánu při zpracování změn programu spolupráce, 

 poskytování součinnosti při hodnoceních (evaluacích), 

 koncipování, instalace a údržba centrálního informačního systému s údaji o projektech za 

účelem generování všech údajů potřebných pro podávání zpráv a zpracovávání žádostí o 

platbu předávaných Evropské komisi, 

 sledování pokroku programu a podpora Řídícího orgánu při aktivitách zaměřených na 

zajištění zazávazkování prostředků a jejich čerpání; 

na úrovni projektů 

 poskytování konzultací a informací potenciálním příjemcům a jejich podpora při hledání 

vhodných projektových partnerů, 

 akvizice a konzultace projektových žádostí ve spolupráci s českými partnery,  

 centrální místo (subjekt) přijímající žádosti, 

 kontrola a hodnocení projektových žádostí ve spolupráci s českými partnery a dalšími 

potřebnými kontrolními subjekty, 

 zpracovávání podkladů k jednotlivým projektům za účelem obsahové a finančně-

technické přípravy rozhodnutí Monitorovacího výboru, 

 informování hlavního příjemce o rozhodnutí Monitorovacího výboru, 

 oznámení zamítavého rozhodnutí hlavnímu příjemci, 

 monitorování projektů od právního navázání prostředků až do ukončení realizace, 

 podávání zpráv Řídícímu orgánu; 

ostatní 

 podpora při provádění komunikační strategie, 

 sledování dodržování předpisů v oblasti informování a publicity v rámci monitorování pro-

jektů, 

 vedení seznamu projektů (operací) podle článku 115 odstavec 2 nařízení (EU) 

č. 1303/2013, 

 zajišťování vícejazyčného provádění programu, 

 vypracování formulářů potřebných pro podávání žádostí ve spolupráci s příslušnými čes-

kými subjekty. 

Při jeho činnosti budou Společný sekretariát podporovat české regionální subjekty.  

Auditní orgán (AO) 

Jako Auditní orgán je pro program spolupráce jmenováno Saské státní ministerstvo financí, 

oddělení 17. Auditní orgán bude plnit úkoly podle článku 127 nařízení (EU) č. 1303/2013. 

Podle článku 25 odstavec 2 nařízení (EU) č. 1299/2013 ho při tom bude podporovat skupi-

na auditorů, v níž jsou kromě saských zástupců zastoupeni také zástupci Ministerstva fi-
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nancí České republiky, odboru Auditní orgán. Skupina auditorů bude zřízena do tří měsíců 

po schválení programu spolupráce pod vedením Auditního orgánu. Skupina auditorů je 

funkčně nezávislá na Kontrolorech, kteří provádějí jejich kontroly podle článku 23 odstavec 

4 nařízení (EU) č. 1299/2013. 

Audit projektů na území Saska budou provádět saští auditoři ze skupiny auditorů a audit 

projektů na území ČR čeští auditoři, kteří jsou členy skupiny auditorů.  

Auditní orgánu pravidelně informuje Řídící orgán o výsledcích auditů, které provedl, a může 

dávat doporučení ohledně zlepšení programu a předcházení výskytu chyb v budoucnosti. 

Kontroloři 

Podle článku 23 odstavec 4 nařízení (EU) č. 1299/2013 může Řídící orgán přenést kontrolu 

legálnosti a řádnosti spolufinancovaných projektů a vykázaných výdajů příjemců podílejí-

cích se na projektech (Kontrolor). Každý členský stát je zodpovědný za kontroly prováděné 

na jeho území. 

Za Svobodný stát Sasko převezme tuto úlohu SAB. Za Českou republiku bude tuto funkci 

plnit CRR ČR. 

Kontroloři prověří, zda byly dodány resp. poskytnuty spolufinancované produkty a služby 

saských, resp. českých příjemců a zda jsou vykázané výdaje v souladu s platnými právními 

předpisy a splněny podmínky pro podporu projektů. Přitom se zohlední příslušné předpisy 

EU a evropská pravidla pro zadávání veřejných zakázek. 

Kontroloři zajistí, aby byly výdaje příjemce ověřeny do tří měsíců poté, co dotyčný příjemce 

předloží příslušné doklady.  

Administrativní postupy 

Odpovědnost za koordinaci mezi jednotlivými subjekty, které se aktivně podílejí na realizaci 

programu spolupráce, náleží Řídícímu orgánu, Národnímu orgánu a Společnému sekretari-

átu. Podrobnosti součinnosti zapojených subjektů jsou popsány v řídícím a kontrolním sys-

tému. Detailní úprava spolupráce je definována v bilaterálních dohodách.  

Postupy pro hodnocení a výběr projektů 

Projektové žádosti mohou být zásadně podávány průběžně.  
 

Každá projektová žádost musí projít třemi procesními kroky: 

1. příprava, podání a kontrola projektové žádosti, 
2. rozhodnutí o projektové žádosti a právní navázání prostředků (nasmlouvání), 
3. realizace a kontrola projektu. 
 

Celý proces hodnocení a výběru projektů je koordinován Společným sekretariátem. Spo-

lečný sekretariát přitom při odborném posouzení a hodnocení projektových žádostí podpo-

rují české regionální subjekty i saské odborné subjekty.  
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Projektové žádosti se budou bezprostředně po podání registrovat v centrálním informačním 

systému. Poté začíná formální kontrola a odborné posouzení žádosti. V případě negativní-

ho odborného stanoviska bude informován hlavní příjemce (lead partner). Kooperační part-

neři mohou svou projektovou žádost přepracovat na základě daných pokynů a opětovně 

absolvovat odborné posouzení. Pokud žádost nebude přepracována, Společný sekretariát ji 

zamítne. Po ukončení odborného posouzení začíná fáze hodnocení. Hodnocení odborné 

kvality a přeshraničního dopadu projektu proběhne na základě definovaných a Monitorova-

cím výborem schválených kritérií formou přidělování bodů. Výsledky budou dokumentovány 

v check-listu.  

Podle článku 12 odstavec 4 nařízení (EU) č. 1299/2013 obdrží příspěvek pouze takové 

projekty, v jejichž rámci spolupracují příjemci alespoň ze dvou zúčastněných zemí na jejich 

rozvoji (přípravě, resp. plánování) a uskutečňování (realizaci). Kromě toho spolupracují na 

personálním obsazení a/nebo financování operací (projektů). Pro každý projekt, na němž 

se podílí dva nebo více příjemců, musí být podle článku 13 odstavec 1 nařízení (EU) č. 

1299/2013 určen hlavní příjemce (lead partner). Lead partner nese celkovou odpovědnost 

za projekt po organizační, obsahové a finanční stránce a je jediným kontaktním subjektem, 

resp. osobou, a smluvním partnerem. Lead partner stanoví v dohodě ujednání upravující 

vztahy mezi ním a ostatními projektovými partnery.  

Kromě minimálních požadavků na podporu projektů z programu přeshraniční spolupráce, 

stanovených Evropskou komisí, se použijí také odborná kritéria a specifická programová 

kritéria. Stěžejním zájmem při formulování těchto kritérií je zajistit transparentní a rovno-

právné zacházení se všemi příjemci a jejich projekty. Podle článku 110 odstavec 2 písm. a) 

nařízení (EU) č. 1303/2013 tato kritéria prověřuje a schvaluje Monitorovací výbor. 

Díky standardizovanému schématu kontroly bude zajištěna kvantifikovatelnost výsledků 

hodnocení. Prostřednictvím stanovení minimálních požadavků se zajistí, že budou vybrány 

jen takové projekty, které přinesou signifikantní výsledky z hlediska cílů programu. 

Kromě už zmíněných požadavků musí být splněny i tyto minimální požadavky: 

 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. 

Kromě toho musí být splněny specifické hlavní zásady. 
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Hodnocení provede Společný sekretariát se zapojením českých regionálních subjektů.  

Při přípravě zasedání výboru zpracuje Společný sekretariát dvojjazyčný podklad pro roz-

hodnutí. Tento podklad bude obsahovat údaje k obsahu projektu, výsledky hodnocení, vý-

rok o disponibilitě prostředků EU i národních prostředků na spolufinancování a doporučení 

k rozhodnutí o projektové žádosti. 

Doporučení se zakládá na hodnocení projektu podle přidělených bodů (check-listy). 

Z celkového počtu bodů se vypočítá pozice projektu v žebříčku (ranking). Podklad pro roz-

hodnutí a ranking budou obdrží členové Monitorovacího výboru jako podklady pro zasedá-

ní. 

Výběr projektů provádí podle článku 12 odstavec 1 nařízení (EU) 1299/2013 Monitorovací 

výbor. Monitorovacímu výboru jsou přitom k rozhodování předkládány pouze ty projektové 

žádosti, jejichž odborná způsobilost byla zjištěna příslušným subjektem a jejichž přeshra-

niční kvalita byla ohodnocena v přípravném stadiu rozhodnutí. Mimoto výbor rozhoduje také 

o podpoře podstatných změn projektu. Kritéria podstatných změn budou definována pro-

gramovými partnery. Monitorovací výbor navíc plní úkoly popsané v článku 49 nařízení 

(EU) č. 1303/2013. Monitorovací výbor si na svém ustavujícím zasedání schválí jednací 

řád, ve kterém bude upraveno mj. složení, procedury rozhodování a modality hlasování.  

Písemný příslib financování (smlouva o poskytnutí dotace) bude uzavřen mezi SAB a lead 

partnerem. Smlouva o poskytnutí dotace stanovuje vedle financování rovněž práva a po-

vinnosti lead partnera.  

Práva a povinnosti kooperačních partnerů podílejících se na projektu vyplývají ze smlouvy 

o spolupráci uzavřené mezi nimi před podáním žádosti. 

Realizace a kontrola projektů  

Kooperační partneři realizují projekt společně v souladu s projektovým plánem a ustanove-

ními definovanými v dotační smlouvě. Výsledky projektu budou dokumentovány ve zprávě. 

Legálnost a řádnost výdajů uplatňovaných kooperačními partnery zapojenými do projektu 

ověřují národní Kontroloři podle článku 23 odstavec 4 nařízení (EU) č. 1299/2013. 

K potvrzování výdajů budou ve Svobodném státě Sasko i v České republice vytvořeny od-

povídající kontrolní systémy. Kontroly bude na saské straně provádět SAB. Na české stra-

ně bude kontroly provádět CRR ČR, místně příslušné pobočky CRR ČR budou přitom fun-

govat jako kontaktní subjekty pro české kooperační partnery. 

Před podáním žádosti o platbu u platební jednotky v SAB prověří a potvrdí národní Kontro-

lor do tří měsíců legálnost a řádnost vynaložených výdajů. Za tímto účelem předloží koope-

rační partneři, kteří projektové výdaje vynaložili, národně příslušnému Kontrolorovi podkla-

dy nutné pro kontrolu výdajů. Při ukončení projektu je navíc nutno předložit závěrečnou 

zprávu. Kontrola prováděná národním Kontrolorem probíhá na základě předložených pod-

kladů. Po provedené kontrole zpracuje příslušný Kontrolor standardizovaný dvojjazyčný 

protokol o výsledku kontroly. 
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K podpoře a sjednocení postupu Kontrolorů vypracuje Řídící orgán pro saského Kontrolora 

a Národní orgán pro českého Kontrolora metodický návod s obecnými pokyny upravujícími 

postup Kontrolorů. 

Vyplácení prostředků 

Prostředky budou vypláceny podle principu zpětného proplácení. Pro zažádání prostředků 

musí lead partner podat odpovídající žádost SAB. SAB prověří žádosti o platbu a uhradí jen 

ty výdaje, které byly Kontrolorem uznány za způsobilé. Prostředky EFRR jsou zásadně 

propláceny lead partnerovi.  

Řídící orgán a Národní orgán budou prověřovat dodržování platných ustanovení programu 

spolupráce prostřednictvím prováděných kontrol v rámci výkonu odborného dohledu. Kon-

trola bude probíhat na základě každoročně sestavovaného plánu kontrol, výběru vzorků a 

check-listů. O výsledku bude vyhotoven protokol. V případě zjištění chyb budou přijata po-

třebná opravná, resp. nápravná opatření vztahující se na daný konkrétní případ a při výsky-

tu systémových chyb na řídící a kontrolní systém. V případě potřeby bude provedena ná-

sledná kontrola.  

Auditní stopa (Pomůcka pro audit) 

Postupy, na nichž se zakládá řídící a kontrolní systém, zajistí, aby byly všechny účetní do-

klady o výdajích a podklady pro kontroly nutné pro dostatečnou auditní stopu podle článku 

140 nařízení (EU) č. 1303/2013 uchovávány a na vyžádání poskytnuty Komisi a Evropské-

mu účetnímu dvoru. Realizace programu spolupráce a jednotlivých projektů bude doku-

mentována v dotačních spisech a v informačním systému. Umožní to tedy provedení kon-

troly celé záležitosti. Spisy a jiné podklady související s realizací programu, resp. projektů, 

a data evidovaná v informačním systému budou archivována resp. uložena v souladu 

s požadavky nařízení (EU) č. 1303/2013. 

Nesrovnalosti a vymáhání neoprávněně vyplacených částek 

Podle článku 122 odstavec 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 zavedou členské státy preventivní 

opatření pro předcházení nesrovnalostem, odhalují je a zajišťují jejich nápravu a vymáhají 

neoprávněně vyplacené částky spolu s případnými úroky z prodlení.  

Nesrovnalosti zpravidla zjišťuje národní Kontrolor. Nesrovnalosti u výdajů vzniklých němec-

kým kooperačním partnerům oznámí SAB Certifikačnímu orgánu. V případě nesrovnalostí 

přesahujících limit pro oznamovací povinnost (příspěvek z EFRR převyšující 10 000 EUR) 

zašle Certifikační orgán hlášení nesrovnalosti dále Spolkovému ministerstvu financí SRN, 

které hlášení zasílá centrálně Evropské komisi.  

Nesrovnalost u výdajů vzniklých českým kooperačním partnerům oznámí český Kontrolor 

ve smyslu článku 23 nařízení (EU) 1299/2013 či příslušný krajský úřad Národnímu orgánu 

a zároveň informuje o podezření na podvod také SAB. Národní orgán vypracuje hlášení o 



 

 

 Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 

Stav: 25.března 2020 104 

nesrovnalosti a zašle ho kontaktnímu bodu AFCOS7. Vztahuje-li se na danou nesrovnalost 

ohlašovací povinnost, zašle kontaktní bod AFCOS hlášení nesrovnalosti Evropské komisi, 

resp. úřadu OLAF prostřednictvím informačního systému AFIS (Anti-Fraud Information Sys-

tem). 

Vymáhání neoprávněně vyplacených částek bude zajištěno v souladu s článkem 27 odsta-

vec 2 nařízení (EU) č. 1299/2013. V případě neoprávněně vyplacených částek může SAB 

v rámci postupu vymáhání neoprávněně vyplacených částek rozhodnout sama, nebo pří-

padně po dohodě s Řídícím orgánem, resp. s Národním orgánem o posečkání, prominutí 

nebo částečném prominutí pohledávky anebo o narovnání. 

Podrobný popis pravidel a postupů je uveden v řídícím a kontrolním systému. 

Řízení o stížnostech 

Podle článku 74 odstavec 3 nařízení (EU) č. 1303/2013 musí být zajištěno, aby existovala 

účinná opatření na přezkum stížností. Odpovídající řízení o stížnostech bude zajištěno. 

Znamená to, že každému příjemci bude umožněno podat stížnost proti rozhodnutí Společ-

ného sekretariátu nebo Monitorovacího výboru ohledně projektu, o který si zažádal. Po-

drobný popis řízení je uveden v náležitých realizačních dokumentech a v řídícím a kontrol-

ním systému. 

  

                                                
7 AFCOS: za účelem spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům OLAF zřízená síť 
koordinačních bodů k potírání podvodných jednání v členských státech přistoupivších dne 1. května 
2004 
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5.4 Rozdělení závazků mezi zúčastněné členské státy v případě finančních 

oprav uložených Řídícím orgánem nebo Komisí 

Individuální finanční opravy 

V případě finančních oprav, které lze přiřadit ke konkrétním projektům, se postupuje 

v souladu s čl. 27 nařízení (EU) č. 1299/2013. Řídící orgán zajistí, aby každá částka neo-

právněně vyplacená v důsledku nesrovnalosti byla získána zpět od hlavního či jediného 

příjemce. Za tímto účelem SAB jakožto zprostředkující subjekt z pověření Řídícího orgánu 

podnikne nezbytné kroky vedoucí k navrácení neoprávněně vyplacené částky od hlavního 

nebo jediného příjemce. Potřebné kroky budou odsouhlaseny mezi zúčastněnými členský-

mi státy a písemně uvedeny v náležitých realizačních dokumentech a v řídícím a kontrolním 

systému..  

V případě, že se hlavnímu příjemci nepodaří zajistit vrácení neoprávněně vyplacených čás-

tek od svých projektových partnerů, nebo v případě, že se Řídícímu orgánu, resp. SAB, 

nepodaří získat neoprávněně vyplacené částky zpět od hlavního či jediného příjemce, 

uhradí neoprávněně vyplacenou částku vůči Řídícímu orgánu ten členský stát, ve kterém 

má dotyčný příjemce, který obdržel neoprávněně vyplacenou částku, sídlo, anebo v případě 

jediného příjemce ten členský stát, ve kterém je tento jediný příjemce registrován. Svobod-

ný stát Sasko tudíž uhradí odpovídající částku za příjemce, resp. jediné příjemce, kteří mají 

sídlo v Německu, resp. jsou v Německu registrováni, a Česká republika obdobně za pří-

jemce, resp. jediné příjemce, kteří mají sídlo v České republice, resp. jsou v České republi-

ce registrováni. Neoprávněně vyplacené prostředky vrátí dotyčný členský stát, tj. Svobodný 

stát Sasko nebo Česká republika, na účet uvedený Řídícím orgánem ve lhůtě dohodnuté 

mezi Řídícím orgánem a Národním orgánem. Postup bude stanoven v řídícím a kontrolním 

systému. 

Plošné a extrapolované finanční opravy 

V případě finančních oprav, které se uplatní na celý program spolupráce nebo jeho část, 

uhradí členské státy zapojené do programu, tj. Svobodný stát Sasko a Česká republika, 

Komisi dotyčnou částku v poměru, který odpovídá míře odpovědnosti za příslušnou finanční 

opravu připadající na příslušný členský stát, tj. Svobodný stát Sasko a Českou republiku. 

Přitom se zásadně zohlední proporcionální národní míry chybovosti zjištěné skupinou audi-

torů. 

Pokud není možné míru odpovědnosti členského státu, , tj. Svobodného státu Sasko a 

České republiky, za finanční opravu určit (např. je-li plošná finanční oprava důsledkem ne-

správně nastavených společných postupů či pravidel), stanoví se rozdělení finanční odpo-

vědnosti takto: 

Finanční oprava se rozdělí podle poměru národního podílu na certifikovaných výdajích 

vztahujících se na účetní rok, resp. účetní roky, jehož, resp. jichž se finanční oprava týká. 

Potvrzení certifikovaných výdajů za daný účetní rok provádí zásadně Auditní orgán 

v souladu s čl. 127 odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013 (výrok auditora). Pokud Komise pod-

le čl. 139 nařízení (EU) č. 1303/2013 výrok auditora neschválí, řídí se vyměřovací základ 

pro rozdělení finanční odpovědnosti částkou výdajů stanovenou Komisí pro daný účetní rok 
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(viz čl. 139 odst. 8 nařízení (EU) č. 1303/2013). Dodatečné opravy certifikovaných výdajů 

se zohlední pouze v případě, pokud už nastaly v okamžiku provedení rozdělení finanční 

odpovědnosti. 

5.5 Použití eura  

Pro přepočet výdajů, které byly vynaloženy v jiné měně než euro, se použije měsíčního 

účetního směnného kurzu Evropské Komise platného v měsíci, v němž byly výdaje předlo-

ženy Kontrolorovi. Tento postup odpovídá článku 28 písmeno b) nařízení (EU) 1299/2013. 

5.6 Zapojení partnerů 

Četné projekty přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republi-

kou přispěly v uplynulých letech k intenzivnímu rozvoji partnerství. Zahájená, vybudovaná a 

upevněná spolupráce na politické, administrativní a společenské rovině představuje důleži-

tou komponentu pro společný rozvoj pohraničí a tvoří základ pro další rozvoj a integraci 

programového území. Na tomto základě se proces přípravy programu vyznačuje partner-

skou spoluprací, která respektuje zásady principu partnerství podle článku 5 nařízení (EU) 

č. 1303/2013 a nařízení (EU) č. 240/2014 napříč všemi rovinami. Do přípravy a vypracování 

programu spolupráce byli zapojeni partneři reprezentující regionální a místní úroveň, hos-

podářští a sociální partneři i partneři zastupující občanskou společnost. V rámci této úlohy 

tito partneři jednají podle principu mluvčích a vystupují jako multiplikátoři. 

Zapojení partnerů při přípravě programu spolupráce 

Vypracování programu spolupráce probíhá v partnerském procesu pod vedením Řídícího 

orgánu a Národního orgánu. Proces programování je doprovázen bilaterální redakční sku-

pinou, která byla ustavena v listopadu 2011. Stálými členy této redakční skupiny jsou vedle 

Řídícího orgánu a Národního orgánu zvolení zástupci saské a české regionální, místní a 

euroregionální úrovně, hospodářských a sociálních partnerů, občanské společnosti a pří-

slušných ministerstev. V závislosti na tématu jsou přizýváni další odborníci. Vytvoření re-

dakční skupiny zaručuje, že budou projednány a zohledněny zájmy všech partnerů podílejí-

cích se na realizaci. 

Na základě zkušeností z minulých programových období a v zájmu implementování efek-

tivní redakční skupiny požádal Řídící orgán saské a české zástupce regionální a místní 

úrovně i hospodářské a sociální partnery a také zástupce občanské společnosti, kteří se už 

podíleli na činnosti Monitorovacího výboru, aby jmenovali po jednom zástupci, který bude 

spolupracovat při vypracování programu spolupráce v rámci redakční skupiny podle princi-

pu mluvčích. Zástupci jmenovaní podle principu mluvčích se přitom zavázali, že budou jed-

nak reflektovat procesy a rozhodnutí ve vztahu vůči skupině, kterou zastupují, a jednak 

vnášet do diskuze zájmy těchto skupin. Do tohoto dotazování byli zapojeni rovněž zástupci 

horizontálních témat rovných příležitostí a rovného zacházení. Přehled partnerů zapojených 

do vypracování programového dokumentu se nachází v kapitole 9 (bod 9.2.).   

Proces přípravy programu byl zahájen na jaře roku 2012 rozhovory na národní úrovni ve-

denými se zástupci resortů saské státní vlády, s kraji Karlovarským, Ústeckým a Liberec-
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kým, saskými a českými euroregiony a zástupci hospodářských a sociálních partnerů, ob-

čanské společnosti a komunální úrovně za účelem nastavení obsahové náplně programo-

vého období od roku 2014. Přehled partnerů zapojených do tohoto kroku programování se 

nachází v kapitole 9 (bod 9.3).  

Mimoto byli o pokroku při přípravě programu v pravidelných odstupech informováni členové 

Monitorovacího výboru a Komise. 

Podle článku 55 odstavce 1 a 4 nařízení (EU) č. 1303/2013 je nutno pro program spoluprá-

ce provést ex-ante hodnocení (předběžné hodnocení) a strategické posuzování vlivů na 

životní prostředí (SEA) dle ustanovení směrnice 2011/42/ES z 27. června 2001. SEA je 

součástí hodnocení ex-ante. Vypracováním hodnocení byla pověřena společnost Kienbaum 

Management Consultants GmbH ve spolupráci s SPF Group, v.o.s. V iterativním a interak-

tivním procesu hodnotitel prověřil a posoudil strategii programu, zvolené tematické cíle a 

investiční priority s ohledem na jejich příspěvek k dosažení cílů strategie Evropa 2020. 

Zejména při nastavení systému indikátorů hodnotitel úzce spolupracoval se saskými a čes-

kými partnery odpovědnými za přípravu programu. 

V rámci hodnocení ex-ante byla provedena hloubková analýza procesu podávání žádostí a 

poskytování dotací v programovém období 2007–2013, aby byly budoucí postupy nastave-

ny jednodušeji a efektivněji. Aby se dospělo k fundovaným výsledkům, byli do této analýzy 

vedle Řídícího a Národního orgánu zapojeni i zástupci zprostředkujících subjektů podílejí-

cích se na realizaci, hospodářští a sociální partneři a nositelé projektů (lead partneři). Pře-

hled zapojených partnerů se nachází v kapitole 9 (bod 9.2.). Navíc proběhla politická disku-

ze v různých grémiích saského zemského sněmu.  

V rámci projednání ve vládě v červnu/červenci 2014 byla o programu spolupráce obsáhle 

informována jak česká, tak i saská vláda. Kromě toho se v červnu a červenci 2014 konaly 

informativní schůzky v různých grémiích saského zemského sněmu. Veřejnost byla do pro-

cesu programování zapojena v rámci veřejného projednání strategického posuzování vlivů 

na životní prostředí (SEA). Za tímto účelem byl kromě zprávy o vlivech na životní prostředí 

(vyhodnocení SEA) zveřejněn i návrh programu spolupráce. Partneři byli o zveřejnění také 

informováni. Výsledky budou opět oznámeny veřejně. 

Program spolupráce zohledňuje doporučení hodnotitele a nejdůležitější zkušenosti a vý-

sledky hodnocení programového období 2007–2013. 

Zapojení partnerů při realizaci programu spolupráce 

Pro monitorování a realizaci programu spolupráce bude podle článku 47 nařízení (EU) 

č. 1303/2013 vytvořen Monitorovací výbor, který bude odpovídat zásadám principu partner-

ství podle článku 5 ve spojení s článkem 48 nařízení (EU) č. 1303/2013. Do Monitorovacího 

výboru tudíž budou zapojeni zástupci různých rovin, k nimž patří zástupci regionálních a 

místních orgánů, hospodářští a sociální partneři a zástupci z oblasti životního prostředí, 

nevládní organizace i subjekty, které zastupují zájmy rovného zacházení, rovných příleži-

tostí a nediskriminace. Přitom budou v souladu s článkem 10 bod 1 nařízení (EU) č. 

240/2014 při sestavování Monitorovacího výboru zohledněni partneři, kteří již byli zapojeni 
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do přípravy programu spolupráce. Členové Monitorovacího výboru disponují hlasovacím 

právem. Monitorovací výbor navíc rozhoduje o schválení projektů, takže každý projekt je 

členům výboru předkládán k projednání a rozhodnutí. Díky tomu budou do realizace pro-

gramu zapojeni všichni partneři působící v místě, včetně hospodářských a sociálních part-

nerů a dalších relevantních subjektů. 
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6. Koordinace  

Dohody o partnerství mezi Komisí a členskými státy, poprvé uzavírané v programovém 
období 2014–2020, obsahují všechny příspěvky evropských strukturálních a investičních 
fondů (ESIF, resp. fondy ESI) v daném členském státě. Vedle obsahu partnerské dohody 
stanoveného v článku 15 Nařízení (EU) č. 1303/2013 se tato kapitola mimo jiné věnuje ko-
ordinaci mezi různými fondy. 

Koordinace ve Svobodném státě Sasko 

Fondy ESI budou dle Dohody o partnerství pro Německo také v programovém období 

2014–2020 výrazně přispívat k dosažení hospodářských, sociálních a environmentálních 

cílů EU v Německu. Zaměření dotačních možností se přitom řídí Strategií Evropa 2020 pro 

inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Tyto cíle se kryjí s cíli Německa pro 

ekonomicky výkonné, sociálně spravedlivé a ekologicky šetrné hospodářství. Vedle cílů 

Evropa 2020 se různé intervence řídí také specifickými cíli jednotlivých fondů přímo souvi-

sejícími s ESIF. Každý z programů cíle „Evropská územní spolupráce“ realizovaných se 

zapojením Německa má dle Dohody o partnerství samostatně definovat své priority v rámci 

ESIF na základě svých specifických územních a regionálních podmínek. Vedle investičního 

charakteru je třeba v programech spolupráce cíle „EÚS“ zdůraznit zejména rozvoj znalostí, 

metod, postupů, standardů či příkladných řešení a utváření povědomí. Unijní politika EÚS 

se proto musí posuzovat podle toho, jak silná je její inovativní složka. Specifikem programů 

EÚS přitom je, že implementují cíle strategie Evropa 2020 pro příslušné regiony a města 

přesně v souladu s jejich podmínkami a mohou přispět k využití specifických potenciálů 

regionů, které částečně přesahují hranice jednotlivých států. Proto je možné z projektů EÚS 

téměř bezprostředně odvodit evropskou přidanou hodnotu pro podporu investic i z jiných 

fondů. 

Vedle koordinačních opatření popsaných v Dohodě o partnerství probíhá koordinace také 

na úrovni programu. V souvislosti s přípravou programu spolupráce probíhaly za účelem 

monitorování procesu přípravy programu a koordinace obsahové náplně podpory v Sasku 

od začátku roku 2012 jednou za měsíc porady s řídícími orgány ostatních ESIF (ESF, EF-

RR, EZFRV, ENRF). Tyto koordinační porady jsou nástrojem řízení, který slouží ke zvýšení 

koordinace jednotlivých fondů a nástrojů podpory, k zamezení duplicitnímu financování a 

zajištění zaměření fondů na strategické cíle zemské vlády. Program spolupráce bude navíc 

zastoupen v příslušných monitorovacích výborech zmíněných fondů. Díky tomu bude pro-

bíhat nepřetržitý tok informací mezi všemi ESIF na území Saska.  

V procesu schvalování budou přijata opatření pro zamezení duplicitnímu financování a vy-

tváření potenciálních synergií prostřednictvím koordinované kombinace jednotlivých nástro-

jů. Zároveň se tím zajistí, aby nedocházelo k překryvům se zemskými, resp. regionálními 

nástroji podpory. V Sasku platné národní strategické přístupy zemské podpory zaměřené 

na hospodářský, sociální a environmentální rozvoj spolkové země jsou co do záběru regio-

nálně omezené na území Svobodného státu Sasko. Přeshraniční vazby na sousední Čes-

kou republiku jsou v první řadě  předmětem programu spolupráce, který tak navazuje na 

rozvojové potenciály na úrovni spolkové země a umožňuje jejich realizaci v přeshraničním 

kontextu. Program spolupráce tudíž doplňuje zemskou politiku podpory dalšího rozvoje 
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spolupráce s Českou republikou, takže je zamezeno vzájemným překryvům jednotlivých 

nástrojů podpory. 

Hlavním kritériem programu spolupráce je závazná přeshraniční spolupráce. Tím se vyloučí 

překryvy s jinými fondy. V rámci programu spolupráce probíhá pravidelná výměna mezi 

různými programy v rámci evropské sítě INTERACT či v rámci Německého výboru INTER-

ACT III. 

Jak program spolupráce, tak OP EFRR Sasko podporují opatření v oblasti zvládání povod-

ňových rizik. Těžiště opatření v programu spolupráce přitom spočívá především 

v přeshraničním vytváření koncepcí, které vyplývá z požadavků směrnice EU o zvládání 

povodňových rizik. Přitom se tato opatření vztahují přednostně na menší přeshraniční po-

vodí. Překryvu s podporou z ERDF lze mimoto zamezit prostřednictvím závazných poža-

davků v oblasti přeshraniční spolupráce týkajících se společného plánování, realizace, fi-

nancování a personálního vybavení projektů se sousední zemí. Toto platí také pro rozvoj 

turisticko-kulturní infrastruktury a rozvoj přeshraniční veřejné hromadné osobní dopravy 

(VHOD). V oblasti rozvoje turisticko-kulturní infrastruktury má program spolupráce zejména 

za cíl zachovat a pečovat o přírodní a kulturní krajinu převládající v pohraničí a přispět 

k vytváření a posílení udržitelného cestovního ruchu. Prostřednictvím rozvoje přeshraniční 

VHOD má být dále rozšířena spolupráce orgánů odpovědných za zajištění dopravní ob-

služnosti přes hranice jednotlivých zemí a dopravních svazů, aby docházelo k dalšímu roz-

šíření a rozvoji nabídky nadregionální VHOD. Děje se tak ovšem pouze v úzké koordinaci a 

realizaci mezi kooperačními partnery ze zapojených sousedních zemí vzhledem 

k požadavkům EU na kooperační záměry. 

Zatímco saský OP ESF se soustřeďuje na cíle politiky zaměstnanosti, je podpora v oblasti 

programu spolupráce zaměřena na přeshraniční spolupráci a propojení, společné učení 

s partnery a mezikulturní porozumění. Navíc je překryvům s podporou z ESF zamezeno 

prostřednictvím požadavků uplatňovaných v oblasti programu spolupráce týkajících se spo-

lečného plánování a realizace projektů se sousední zemí. 

Projekty na podporu místního rozvoje dle čl. 32 a násl. nařízení (EU) č. 1303/2013 jsou 

podporovány výlučně ze saského EZFRV 2014–2020 a z OP ENRF pro Německo 2014–

2020. Meziúzemní nebo nadnárodní kooperační opatření LEADER-MAS se podporují 

z EZFRV. Podpora projektů s přeshraničním charakterem nad rámec těchto opatření je 

v EZFRV vyloučena. Projekty přeshraniční spolupráce s partnery ze Saska a ČR jsou pod-

porovány výhradně z programu spolupráce. 

Koordinace v České republice  

V České republice probíhala koordinace v rámci ESI fondů mezi jednotlivými fondy, cíli a 

programy během přípravy jednotlivých programů a bude zajištěna i nadále v průběhu jejich 

realizace. 

Během přípravy probíhala koordinace zejména v rámci pracovních skupin pro přípravu Do-

hody o partnerství a k rozpracování programů. V rámci pracovní skupiny k rozpracování 

programů, ve které jsou zastoupeny řídící orgány všech budoucích operačních programů 
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ESI fondů a také zástupce Národního orgánu, byla řešena otázka vazeb mezi programy i 

otázka koordinačních mechanismů. Na základě diskuse s dotčenými řídícími orgány byly 

vytvořeny přehledy možných synergií a komplementarit mezi jednotlivými typy aktivit.  

Z institucionálního hlediska je koordinace na úrovni ČR v průběhu implementace programů 

zajišťována zejména prostřednictvím Národního orgánu pro koordinaci (NOK), který navr-

huje opatření k zajištění synergií napříč programy, dále zajišťuje komplementarity a syner-

gie mezi intervencemi stanovenými Dohodou o partnerství a mezi ostatními strategickými 

dokumenty, specifikuje vhodné nástroje pro řízení komplementarit a synergií, a má odpo-

vědnost za další činnosti. Zároveň NOK řídí činnost pracovních skupin a platforem, na kte-

rých je koordinace a implementace programů projednávána, a dochází k předávání infor-

mací mezi řídícími orgány. 

Programy ESI fondů 

Zatímco v oblasti řešení mimořádných událostí a krizových situací reagují intervence IROP 

na národní potřeby ČR, opatření v rámci PPS SN-CZ přispívají ke zvyšování celkové akce-

schopnosti a připravenosti zasahovat ve vzájemné spolupráci na obou stranách hranice. 

Oproti investičním opatřením IROP na národní úrovni podporuje PPS SN-CZ dále vzdělá-

vací aktivity vedoucí ke zvyšování kvalifikace a dovedností jednotek IZS a přeshraniční 

propojení systémů řízení rizik prostřednictvím společných cvičení. 

Kromě toho existuje v ČR vazba na investiční opatření podporovaná z IROP v oblasti ces-

tovního ruchu, která mají regionální či národní dopad. Cílem PPS SN-CZ je spíše zatraktiv-

nění a zlepšení dostupnosti přírodního a kulturního dědictví prostřednictvím aktivit lokálního 

významu avšak se zřetelnou přeshraniční vazbou. 

Synergie PPS SN-CZ a IROP existují v oblasti vzdělávání v případě využívání vzdělávací 

infrastruktury podpořené v rámci IROP pro přeshraniční aktivity nebo v případě z PPS SN-

CZ podpořených studií, analýz či strategií, které se mohou stát východiskem pro další roz-

voj potřebných vzdělávacích kapacit v řešeném území pořizovaných na české straně ná-

sledně s podporou z IROP. 

Kooperační aktivity převážně neinvestičního charakteru realizované v PPS SN-CZ mohou 

navázat na investiční aktivity IROP, ať už v oblasti sociálních či zdravotnických služeb, ve-

řejné dopravy apod. 

Intervence v oblasti vzdělávání mají vazbu také na OP VVV. Zde mohou být realizovány 

komplementarity v případě využívání pořízené vzdělávací infrastruktury pro přeshraniční 

vzdělávací aktivity, sdílení pedagogických zkušeností a zvýšení spolupráce škol a zaměst-

navatelů při realizaci formálního i neformálního vzdělávání (vč. stáží). Zároveň může do-

cházet k rozšíření efektů dosažených v rámci OP VVV o možnost uplatnitelnosti na pře-

shraničním trhu práce (tj. uplatnitelnosti na trhu sousední země). 

Potenciál pozitivních synergií mezi PPS SN-CZ a OP ŽP dále vzniká v oblasti ochrany bio-

diverzity, půd či podpory ekosystémových služeb. Oba programy mohou působit synergicky 

také v oblasti ochrany před povodněmi a adaptace na změnu klimatu. Přeshraniční koordi-
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nace umožní komplexní řešení, která zamezí přenášení negativních vlivů z druhé strany 

hranice. OP ŽP může navazovat vhodnými investicemi na koncepční opatření realizované 

v rámci přeshraniční spolupráce a na tyto aktivity reagovat vhodnými investicemi. 

Díky vhodnému provázání aktivit PRV, jehož cílem je posílení rekreační funkce lesa pro-

střednictvím neproduktivních investic, a PPS SN-CZ lze dosáhnout většího efektu obou 

programů a územního rozšíření jejich dopadu. Příkladem může být pozitivní dopad realiza-

ce přístupových cest v lesích, které vedou ke zvýšení atraktivity lokalit přírodního a kultur-

ního dědictví podpořených z PPS SN-CZ.  

Komunitární programy 

Synergie lze okrajově očekávat s programem LIFE v souvislosti s podporou inovativních 

technologií v oblasti životního prostředí a změny klimatu a s programem Erasmus v oblasti 

zlepšení úrovně klíčových schopností a dovedností včetně aktivit vedoucích ke zlepšení 

výuky a studia cizích jazyků. 

Národní programy v ČR 

Vhodné komplementární akce lze uskutečnit s národním Programem rozvoje cestovního 

ruchu realizovaným v ČR v oblasti podpory doplňkových prvků turistické infrastruktury. 

Zatímco pro národní program jsou tato opatření hlavní náplní, v rámci PPS SN-CZ mají 

spíše doplňkový charakter a je tak možné realizovat v obou programech vzájemně kom-

plementární aktivity. 

Koordinace s přeshraničními programy 

Koordinace s jinými programy Evropské územní spolupráce, jako jsou např. programy Inter-

reg V Polsko – Sasko, Bavorsko – Česká republika a Česká republika – Polsko bude zajiš-

těna, zejména co se týká opatření na ochranu klimatu. 
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7. Snížení administrativní zátěže pro příjemce 

Administrativní zátěž příjemců v přeshraničním programu byla v programovém období 

2007–2013 velmi vysoká. Důvodem byly mimo jiné rozsáhlé předpisy v oblasti financování 

strukturálních fondů, zvláštní požadavky na programy přeshraniční spolupráce a vysoké 

požadavky na kontrolu. Program přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká 

republika 2007–2013 byl proto projektovými partnery pravidelně kritizován. V zájmu zjed-

nodušení a zefektivnění budoucí úpravy postupů proto byla provedena hloubková analýza 

procesů žádostí a financování programového období 2007–2013. Analýza byla doprováze-

na programovými partnery i dalšími odborníky. Navíc se ohledně postupů na saské straně 

uskutečnilo mnoho diskusí a odsouhlasování v různých grémiích saského zemského sně-

mu, aby byla projednána zjednodušení pro program spolupráce.  

V rámci analýzy byl sestaven katalog s návrhy na zjednodušení. Byla vytvořena pracovní 

skupina, která se tématem zjednodušení intenzivně zabývá. Zjednodušení pro příjemce má 

velmi vysokou prioritu. Úkolem pracovní skupiny proto je prověřit na základě výsledků ana-

lýzy možnosti zjednodušení aktuálních základů pro poskytování podpory. Pro program spo-

lupráce má být vytvořen základ pro poskytování podpory, který vedle nutně nezbytných 

právních ustanovení přinese příjemcům co největší zjednodušení. Při tom se použije mj. 

nařízení (EU) č. 481/2014. 

Na základě analýzy a proběhlých diskusí se pro program spolupráce plánují mj. následující 

opatření ke snížení administrativní zátěže, která mají být implementována při zahájení pro-

gramu v rámci vypracování společného realizačního dokumentu jakožto základu pro podá-

vání žádostí, resp. v průběhu programového období 2014–2020:  

Fáze 1: Příprava, podání a kontrola projektové žádosti 

 Poskytnutí všech dokumentů (k žádosti), vyplněných vzorových dokumentů, „flowchart“ 

k objasnění kompletního postupu podávání žádostí na jednom centrálním místě na 

internetu. 

Má být vypracován srozumitelný postup podávání žádostí, odpovídající požadavkům EU. 

Formuláře a vyplněné vzorové dokumenty budou k dispozici na internetové stránce 

programu spolupráce. 

 Jednotné informace při poradenství a hodnocení a jednotný výklad procesních předpisů 

na německé a české straně. 

Program spolupráce bude realizován na základě společného realizačního dokumentu, 

který tvoří společný základ pro poskytování podpory. Je nutno co nejvíce předcházet 

rozdílným interpretacím pomocí úzké koordinace mezi zúčastněnými subjekty a 

omezením aplikovatelných předpisů na předpisy EU.  

 Zkrácení/optimalizace formuláře žádosti 

Formulář žádosti má být přepracován s cílem jeho zefektivnění/optimalizace. Tento cíl by 

bylo možné dosáhnout snížením míry detailnosti, např. u plánu výdajů a časového har-

monogramu (plánu), jasnými definicemi a předcházením výskytu duplicit. 
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Fáze 2: Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu 

 Těsná koordinace mezi Kontrolorem a těmi, kdo projekt hodnotí 

Stejný výklad předpisů a jednotné výroky při konzultacích a hodnocení mají projektovým 

partnerům poskytnout větší právní jistotu. Při tom musí být zajištěn oddělený výkon funkcí 

řízení a kontroly v souladu s požadavky EU.  

 Zefektivnění/optimalizace smlouvy o poskytnutí dotace mezi SAB a lead partnerem 

V zájmu zestručnění dosud velmi rozsáhlé dotační smlouvy mezi SAB a lead partnery se 

prověří možnosti jejího zjednodušení. 

Fáze 3: Realizace a kontrola projektu 

 Snížení rozsahu povinného vykazování (předkládání monitorovacích zpráv) 

Jedním z největších problémů programového období 2007–2013 byly z hlediska lead 

partnerů dlouhé lhůty zpracování v SAB, především při kontrole účetních dokladů. Dosa-

vadní povinné vykazování odpovídá v zásadě požadavkům EU. Pro program spolupráce 

se prověří možnosti zjednodušení.  

 Zjednodušené postupy při změnách projektů 

Navrhuje se, aby se v budoucnu o změny malého rozsahu, které nemění cíl projektu, ne-

žádalo, nýbrž aby je dotační subjekt pouze bral na vědomí. Změny by pak mohly být do-

kumentovány v závěrečné smlouvě o změně projektu. Soulad s předpisy EU bude prově-

řen se zřetelem na rozpočtová rizika.  

 Zjednodušení modalit vyúčtování zavedením paušálů 

V programu spolupráce se mají využívat možnosti paušalizace, s kterými Komise počítá, 

zejména u režijních a osobních nákladů, aby bylo zjednodušeno plánování a vykazování 

výdajů.  

 Zjednodušení dokladování a vykazování 

Snížením počtu výdajových položek, prověřením hloubky vykazování pro účely kontroly, 

uznáváním obsahově ekvivalentních dokladů místo formulářů SAB a co nejjednotnějším 

systémem vyúčtování v Sasku a v České republice i používáním jednoznačných hodnoti-

cích kritérií při vyúčtování má být dosaženo zjednodušení v této oblasti. Soulad s předpisy 

EU bude prověřen se zřetelem na rozpočtová rizika.  

Veškerá výměna informací mezi příjemci, Společným sekretariátem, Řídícím orgánem, Au-

ditním orgánem a zprostředkujícími subjekty má probíhat prostřednictvím elektronických 

informačních systémů výměny dat (e-koheze). Administrativní zátěž pro příjemce se bude 

v průběhu realizace programu nadále kriticky sledovat a prověřovat. 
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8. Horizontální zásady 

8.1 Udržitelný rozvoj 

Program spolupráce se řídí ustanoveními vyplývajícími ze strategie Evropa 2020 a hlavním 

cílem, kterým je "udržitelný růst". Podle článku 8 nařízení (EU) č. 1303/2013 je hlavní důraz 

kladen především na ekologické aspekty udržitelnosti, jako jsou ochrana životního prostře-

dí, účinné využívání zdrojů, ochrany klimatu a přizpůsobení se jeho změně, biologická roz-

manitost, předcházení rizikům a řízení rizik. Tyto aspekty je nutno brát v úvahu jak při pří-

pravě, tak i při realizaci programu spolupráce. 

Cílem programu spolupráce je dosáhnout udržitelného zlepšení životní úrovně ve společ-

ném pohraničí prostřednictvím vhodných opatření, přičemž těžištěm zvolených tematických 

cílů a investičních priorit je udržitelný růst. Pomocí kooperačních opatření v rámci tematic-

kého cíle 5 se má čelit zvýšeném výskytu extrémních povětrnostních situací a s tím souvi-

sejícím situacím ohrožení v důsledku změn klimatu v zájmu ochrany obyvatel a majetku. 

Tematický cíl 6 na to úzce navazuje a je zaměřen na zlepšení ochrany vod, přírody a život-

ního prostředí. Prostřednictvím péče o kulturní dědictví a jeho zachování by měl být posilo-

ván potenciál cestovního ruchu a vytvářeny impulzy pro hospodářský rozvoj programového 

území. Tematický cíl 10 se věnuje rozšíření nabídky přeshraničního vzdělávání. Tyto pří-

stupy jsou podporovány prostřednictvím spolupráce státních, komunálních a regionálních 

institucí, která tvoří nezbytný základ pro integraci pohraničí a je předmětem tematického 

cíle 11. V rámci realizovaných opatření bude dodržován princip udržitelného rozvoje ve 

svých třech dimenzích: ekonomické, ekologické a sociální. Vybrané prioritní osy svým ob-

sahovým zaměřením a integrovaným přístupem diferencovaně přispívají k posilování jed-

notlivých složek udržitelného rozvoje. 

Kromě toho je udržitelnému rozvoji věnována zvláštní pozornost ve všech oblastech podpo-

ry v rámci programu spolupráce. Vedle zakotvení tohoto principu na úrovni programu bude 

udržitelný rozvoj zohledňován jako kritérium nejen při výběru projektů, ale i při monitorování 

a hodnocení programu. Například při hodnocení projektových žádostí budou zahrnuty jejich 

dopady na životní prostředí tím, že budou prověřovány příslušné indikátory a hodnoceny ve 

vzájemné souvislosti. Cílem má být podpora utváření povědomí žadatelů o aspektech udr-

žitelnosti jejich projektů. 

Součástí hodnocení ex-ante programu spolupráce je i strategické posuzování vlivu progra-

mu na životní prostředí (SEA). Cílem analýzy SEA je poskytnout dostatečný prostor envi-

ronmentálním aspektům v rámci rozhodování o programu spolupráce a mít přitom na zřeteli 

podporu udržitelného rozvoje. Z důvodu strategické povahy programu spolupráce probíhá 

hodnocení z obecnějšího pohledu. Výsledky tohoto posouzení jsou obsaženy v závěrečné 

zprávě, která je součástí hodnocení ex-ante a bude podána Komisi spolu s programem 

spolupráce. 

Kromě toho jsou relevantní partneři zapojeni jak do přípravy, tak do realizace programu 

spolupráce. 
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8.2 Rovné příležitosti a nediskriminace 

Za účelem dosažení cíle rovných příležitostí a nediskriminace požaduje Evropská komise 

v souladu s článkem 7 Nařízení (EU) č. 1303/2013 v rámci přípravy a realizace programu 

spolupráce přijetí odpovídajících opatření, aby nedocházelo k diskriminaci na základě po-

hlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního po-

stižení, věku či sexuální orientace. Zvláštní pozornost bude při přípravě a realizaci progra-

mu spolupráce i projektů věnována bezbariérové přístupnosti pro osoby se zdravotním po-

stižením. 

Proto bude při plánování, realizaci, monitorování a hodnocení programu spolupráce zo-

hledňována horizontální zásada nediskriminace. Zahrnuje to také přístup k dotačním opat-

řením v souladu s principem rovných příležitostí a bez diskriminace. 

Nezávisle na zákazu diskriminace by měly být identifikovány a využívány příležitosti vyplý-

vající z rozmanitosti. Různorodost lidí s jejich odlišnými životními a pracovními zkušenost-

mi, pohledy a hodnotami, které přinášejí do společnosti, jsou kapitálem pro růst a rozvoj. 

Prostřednictvím projektů realizovaných v rámci programu spolupráce je uznávána rozmani-

tost účastníků projektů. Realizace projektů probíhá bez předsudků a jakékoliv diskriminace 

na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, 

zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Důležitým nástrojem k odstraňování 

strukturální diskriminace je bezbariérový přístup. Proto je důležitým úkolem programu spo-

lupráce vytvářet v rámci možností bezbariérový přístup k podpořeným projektům. 

Zamezení diskriminace patřilo již v programovém období 2007–2013 k horizontálním cílům 

programu spolupráce. Tato zásada byla mimoto zahrnuta do strategického zaměření pro-

gramu spolupráce a zohledněna v různých etapách realizace. Děje se tak zejména pro-

střednictvím zapojení příslušných partnerů, kteří jsou uvedeni v kapitolách 5.6 a 9.3, ale i 

při modalitách provádění a v rámci výběru projektů. Navíc je zajištěno, aby byl princip rov-

ných příležitostí a nediskriminace adekvátně zohledněn i při prováděných hodnoceních 

programu spolupráce. 

8.3 Rovnost mezi muži a ženami 

V zájmu dosažení cíle rovnosti pohlaví v souladu s článkem 7 Nařízení (EU) č. 1303/2013 

Evropská komise vyžaduje, aby byla respektována a podporována rovnost žen a mužů po 

celou dobu přípravy a realizace všech programů, a to i v souvislosti s monitorováním, po-

dáváním zpráv a hodnocením programu. Podpora rovnosti mužů a žen přispívá k aktivní 

integraci genderového mainstreamingu i k naplňování strategie Evropa 2020. Rovnopráv-

nost je důležitá podmínka pro dosažení růstu, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. 

Rovnost žen a mužů patřila již v programovém období 2007–2013 k horizontálním cílům 

programu spolupráce. V různých etapách uskutečňování programu spolupráce od plánová-

ní po realizaci včetně nastavení obsahové náplně jsou respektovány cíle dle ustanovení 

článku 7 nařízení (EU) č. 1303/2013. 
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Genderová perspektiva byla v rámci přípravy programu při zpracování socioekonomické 

analýzy zohledněna tím způsobem, že jednotlivé indikátory byly v rámci možností vykazo-

vány diferencovaně podle pohlaví. Kromě toho byli relevantní partneři, kteří jsou uvedeni 

v kapitolách 5.6 a 9.3, zapojeni do procesu odsouhlasování. Dodržování principu rovnosti je 

zohledněno také v modalitách provádění a v rámci výběru projektů. Obzvláště opatření 

v rámci tematického cíle 10, jako např. odborné vzdělávání a další vzdělávání i zvyšování 

kvalifikace, respektují cíl rovnosti mužů a žen. Dále bude zajištěno, aby byla problematika 

rovnosti mužů a žen adekvátně zohledněna i při prováděných hodnoceních programu spo-

lupráce. Proto budou prováděny analýzy kvantitativních indikátorů diferencovaně podle 

pohlaví.  
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9. Samostatné prvky 

9.1 Velké projekty, které mají být během programového období realizovány  

V rámci kooperačního programu nebudou realizovány žádné velké projekty ve smyslu člán-

ku 100 nařízení (EU) č. 1303/2013. 

9.2 Výkonnostní rámec pro program spolupráce  

Tabulka 45 Výkonnostní rámec (souhrnná tabulka) 

Prioritní osa ID Definice indikátoru nebo 
klíčový krok provádění 

Měrná 
jednotka 

Milník / klíčo-
vý krok pro-
vádění pro 
rok 2018 

Konečný 
cíl pro rok  
2023 

1 – Podpora přizpůso-
bení se změně klimatu, 
předcházení rizikům a 
řízení rizik 

DS2 subjekty, které se účastní 
společného projektu (všech-
ny schválené a nasmlouva-
né projekty) 

počet 12  

1 – Podpora přizpůso-
bení se změně klimatu, 
předcházení rizikům a 
řízení rizik 

OI2 subjekty, které se účastní 
společného projektu 

počet 0 40 

1 – Podpora přizpůso-
bení se změně klimatu, 
předcházení rizikům a 
řízení rizik 

FI1 certifikované výdaje, které 
byly vynaloženy příjemci a 
zahrnuty do žádostí o platby 
zaslaných EK 

EUR 2 267 749 18 584 362 

2 – Zachování a ochra-
na životního prostředí a 
podpora účinného vyu-
žívání zdrojů 

DS3 
společné aktivity zaměřené 
na ochranu nebo zlepšení 
kvality vod (všechny schvá-
lené a nasmlouvané projek-
ty) 

 

počet 2  

2 – Zachování a ochra-
na životního prostředí a 
podpora účinného vyu-
žívání zdrojů 

OI3 
společné aktivity zaměřené 
na ochranu nebo zlepšení 
kvality vod 

 

počet 0 5 

2 – Zachování a ochra-
na životního prostředí a 
podpora účinného vyu-
žívání zdrojů 

DS4 
podpořené statky přírodního 
a kulturního dědictví včetně 
turistické infrastruktury 
(všechny schválené a na-
smlouvané projekty) 

 

počet 10  

2 – Zachování a ochra-
na životního prostředí a 
podpora účinného vyu-
žívání zdrojů 

OI4 
podpořené statky přírodního 
a kulturního dědictví včetně 
turistické infrastruktury 

 

počet 0 45 
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Prioritní osa ID Definice indikátoru nebo 
klíčový krok provádění 

Měrná 
jednotka 

Milník / klíčo-
vý krok pro-
vádění pro 
rok 2018 

Konečný 
cíl pro rok  
2023 

2 – Zachování a ochra-
na životního prostředí a 
podpora účinného vyu-
žívání zdrojů 

FI2 certifikované výdaje, které 
byly vynaloženy příjemci a 
zahrnuty do žádostí o platby 
zaslaných EK 

EUR 9 864 709 80 841 970 

3 – Investice do vzdělá-
vání, odborné přípravy a 
odborného výcviku 
k získávání dovedností a 
do celoživotního učení 

DS46 Účastníci společných pro-
gramů vzdělávání a odborné 
přípravy na přeshraniční 
podporu zaměstnanosti 
mládeže, vzdělávacích pří-
ležitostí, vysokoškolského 
vzdělání a odborné přípravy 
(všechny schválené a na-
smlouvané projekty) 

počet 900  

3 – Investice do vzdělá-
vání, odborné přípravy a 
odborného výcviku 
k získávání dovedností a 
do celoživotního učení 

CO46 Účastníci společných pro-
gramů vzdělávání a odborné 
přípravy na přeshraniční 
podporu zaměstnanosti 
mládeže, vzdělávacích pří-
ležitostí, vysokoškolského 
vzdělání a odborné přípravy 

počet 0 9 000 

3 – Investice do vzdělá-
vání, odborné přípravy a 
odborného výcviku 
k získávání dovedností a 
do celoživotního učení 

FI3 certifikované výdaje, které 
byly vynaloženy příjemci a 
zahrnuty do žádostí o platby 
zaslaných EK 

EUR 3 968 561 32 522 632 

4 – Posilování institucio-
nální kapacity orgánů 
veřejné správy a zú-
častněných subjektů a 
účinné veřejné správy 

DS11 subjekty zapojené do projek-
tů (všechny schválené a 
nasmlouvané projekty) 

počet 50  

4 – Posilování institucio-
nální kapacity orgánů 
veřejné správy a zú-
častněných subjektů a 
účinné veřejné správy 

OI11 subjekty zapojené do projek-
tů 

počet 0 150 

4 – Posilování institucio-
nální kapacity orgánů 
veřejné správy a zú-
častněných subjektů a 
účinné veřejné správy 

FI4 certifikované výdaje, které 
byly vynaloženy příjemci a 
zahrnuty do žádostí o platby 
zaslaných EK 

EUR 5 215 824 42 744 030 
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9.3 Příslušní partneři zapojení do přípravy programu spolupráce 

Pro vypracování programu spolupráce byla ustavena bilaterální redakční skupina (viz bod 

5.6). Redakční skupina pracuje pod vedením Řídícího orgánu v partnerské spolupráci 

s Národním orgánem. Řídícímu orgánu byly v rámci procesu odsouhlasování mezi regio-

nálními a místními subjekty, hospodářskými a sociálními partnery a organizacemi občanské 

společnosti jmenovány/uvedeny následující subjekty, jejichž zástupci byli jako členové bila-

terální redakční skupiny zapojeni do přípravy programu spolupráce na základě principu 

mluvčích. 

saští partneři 

 Handwerkskammer Chemnitz 

 Deutscher Gewerkschaftsbund Bezirk Sachsen 

 Deutsches Rotes Kreuz, Landesverband Sachsen e.V. 

 Euroregion Neisse-Nisa-Nysa e.V. 

 Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus 

čeští partneři 

 Hospodářská komora ČR 

 Asociace nestátních neziskových organizací (ANNO) 

 Krajský úřad Libereckého kraje – zástupce dotčených českých krajských úřadů 

 Euroregion Neisse-Nisa-Nysa – zástupce dotčených euroregionů v české části podporo-

vaného území  

Již na jaře 2012 byly saské a české regionální a místní subjekty, hospodářští a sociální 

partneři a organizace občanské společnosti v rámci přípravy programového období 2014–

2020 pozváni k rozpravě, aby byli informováni o hlavních obsahových aspektech nových 

textů nařízení a dotázáni ohledně představ partnerů o těžištích budoucí podpory. 

Ze saské strany byly osloveny tyto subjekty: 

 Naturschutzbund Deutschlands (NABU), Landesverband Sachsen e.V. 

 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Landesverband Sachsen e.V. 

 Grüne Liga Sachsen e. V. 

 Landesverein Sächsischer Heimatschutz e.V. 

 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Sachsen e.V. 

 Handwerkskammer Chemnitz 

 Industrie- und Handelskammer Südwestsachsen 

 Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH 

 Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft e.V. 

 Landestourismusverband Sachsen 

 Tourismus- und Marketinggesellschaft Sachsen mbH 

 Deutsches Rotes Kreuz, Landesverband Sachsen e.V. 

 Deutscher Gewerkschaftsbund, Bezirk Sachsen 

 Euroregion Neisse-Nisa-Nysa  

 Euroregion Elbe / Labe 
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 Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 

 Euroregion Euregio Egrensis 

 zástupci saských odborných resortů včetně zástupců horizontálních témat rovné postave-

ní, rovnost příležitostí, nediskriminace a trvalá udržitelnost 

Ze třinácti oslovených hospodářských a sociálních partnerů, organizací občanské společ-

nosti a zástupců komunální úrovně projevilo osm zájem o spolupráci. 

Na české straně byly do konzultací v rámci přípravy programu zapojeny tyto subjekty: 

 Krajský úřad Libereckého kraje, 

 Krajský úřad Ústeckého kraje, 

 Krajský úřad Karlovarského kraje, 

 Euroregion Neisse-Nisa-Nysa, 

 Euroregion Elbe/Labe, 

 Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří, 

 Euroregion Euregio Egrensis, 

 Hospodářská komora ČR, 

 Asociace nestátních neziskových organizací (ANNO), 

 zástupci příjemců (nositelů projektů) v programovém období 2007–2013. 

Mimoto proběhlo v rámci ex-ante hodnocení rozsáhlé dotazování českých a saských lead 

partnerů z programového období 2007–2013. Za tímto účelem byli osloveni tito lead partne-

ři: 

 Abwasserzweckverband Oberes Zschopau- und Sehmatal 

 Asociace turistických oddílů mládeže České republiky 

 Bayerischer Jugendring 

 BIC-Forum Wirtschaftsförderung (BIC-FWF) e.V. 

 Boveraclub 

 Brücke/Most-Stiftung zur Förderung der deutsch-tschechischen Verständigung und Zu-

sammenarbeit  

 bsw Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft GmbH  

 Caritasverband für Dresden e.V. 

 České Švýcarsko, o.p.s. 

 Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V. 

 Čmelák - Společnost přátel přírody 

 Collegium Bohemicum, o.p.s. 

 Dialog mit Böhmen e.V. 

 Die Brücke e.V. 

 Docela velké divadlo 

 Dresden Titans e.V. 

 DRK Kreisverband Freital e.V. 

 Ekocentrum Oldřichov v Hájích, o.p.s. 

 Euregio Egrensis AG Sachsen/Thüringen 

 Europäische Forschungsgemeinschaft Dünne Schichten e.V. 

 Euroregion Erzgebirge e.V. 
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 Euroregion Neisse e.V. 

 Euroregion Nisa - regionální sdružení 

 Euroregionales Kulturzentrum St. Johannis Zittau  

 Evangelische Kirchengemeinde Meuselwitz-Reichenbach/OL, Niederschlesischer Ober-

lausitzkreis 

 Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde "St.Johannis" Zittau  

 Evangelischer Schulverein Vogtland e.V.   

 Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Rechenberg-Bienenmühle  

 EVROPAN  

 Förderverein Ambroßgut Schönbrunn e.V. 

 Freier Schulträgerverein e.V. "Schkola" 

 Gemeindeverwaltung Bad Schlema 

 Gemeindeverwaltung Bärenstein 

 Gemeindeverwaltung Cunewalde 

 Gemeindeverwaltung Erlbach 

 Gemeindeverwaltung Kurort Oybin 

 Gemeindeverwaltung Neukirch 

 Gemeindeverwaltung Rechenberg-Bienenmühle 

 Geokompetenzzentrum Freiberg e.V. 

 Gymnázium Varnsdorf 

 HC Slovan Ústí nad Labem 

 Hochschule Zittau Görlitz 

 Horský klub Lesná v Krušných horách, občanské sdružení  

 Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov  

 Internationales Hochschulinstitut Zittau  

 IÖR Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V. Dresden  

 Karlovarský kraj  

 Kindervereinigung Chemnitz e.V. 

 Kommunalgemeinschaft Euroregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge e. V. 

 Krajská správa silnic Libereckého kraje (KSSLK), příspěvková organizace  

 Krušnohorský spolek, o.s. 

 Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, příspěvková organizace  

 Landesamt für Archäologie 

 Landesamt für Straßenbau und Verkehr Niederlassung Plauen  

 Landespolizeidirektion Zentrale Dienste Sachsen  

 Ländliche Erwachsenenbildung im Freistaat Sachsen e.V.  

 Landratsamt Bautzen 

 Landratsamt Görlitz 

 Landratsamt Mittelsachsen 

 Landratsamt Vogtlandkreis 

 Lebenshilfe für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung Pirna-Sebnitz-

Freital e.V.  

 Liberecký kraj 

 Město Aš 

 Město Boží Dar 

 Město Cvikov 
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 Město Hrádek nad Nisou 

 Město Hranice 

 Město Lovosice 

 Město Nový Bor 

 Město Ostrov 

 Město Plesná 

 Město Varnsdorf 

 Mißlareuth 1990, Mitte Europa e.V. 

 Naturschutzzentrum Erzgebirge gGmbH 

 Občanské sdružení D.R.A.K. 

 Občanské sdružení JURTA 

 Obec Hřensko 

 Obec Okrouhlá 

 Obec Skalice u České Lípy 

 Obec Třebívlice 

 Okresní hospodářská komora Liberec 

 Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.   

 Podralský nadační fond ZOD 

 Policie České republiky Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje se sídlem v Ústí n.L.  

 Polizeidirektion Chemnitz- Erzgebirge 

 Polizeidirektion Dresden 

 ProArbeit e.V. 

 Querxenland Seifhennersdorf e.V. 

 Regionální sdružení Dialog 

 Regioskop, z.s.p.o. 

 Sachsen Leinen e.V.  

 Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt  

 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie  

 Sächsisches Staatsministerium des Innern 

 Sdružení ASSKO 

 Sdružení Českolipsko 

 Sdružení obcí Libereckého kraje - SOLK 

 Silva Sacra, o.s. 

 Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska  

 Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen GmbH  

 Staatsbetrieb Sachsenforst Forstbezirk Marienberg  

 Stadtverwaltung Annaberg-Buchholz  

 Stadtverwaltung Bad Elster  

 Stadtverwaltung Bad Schandau  

 Stadtverwaltung Eibenstock  

 Stadtverwaltung Grünhain-Beierfeld  

 Stadtverwaltung Hohnstein  

 Stadtverwaltung Klingenthal  

 Stadtverwaltung Kurort Oberwiesenthal  

 Stadtverwaltung Markneukirchen  

 Stadtverwaltung Neustadt  
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 Stadtverwaltung Plauen  

 Stadtverwaltung Schwarzenberg  

 Stadtverwaltung Sebnitz 

 Stadtverwaltung Zittau  

 Státní zemědělská a potravinářská inspekce  

 Statutární město Děčín    

 Stiftung Haus Schminke    

 Stiftung Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal  

 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoše  

 Suchopýr o.p.s. 

 Technická univerzita v Liberci 

 Technische Universität Chemnitz 

 Technische Universität Dresden 

 Tělovýchovná jednota SLAVOJ SEVEROTUK o.s.   

 Tourismusverein Spielzeugdorf Kurort Seiffen e.V.  

 Trojzemí, o.p.s. 

 TU Bergakademie Freiberg  

 Umweltzentrum Dresden e.V.  

 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 

 Ústecký kraj 

 Verband der Nord- Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie e.V.  

 Verein zur beruflichen Förderung und Ausbildung e.V. (VBFA)  

 Verein zur Förderung von Biomasse und nachwachsenden Rohstoffen Freiberg e.V.  

 Verkehrsverbund Oberelbe GmbH 

 Via Regia o.s. 

 Volks-und Schulsternwarte "Bruno-H.-Bürgel" Sohland/Spree e.V.  

 Volleyball Club Dresden e.V. 

 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Jíloviště - Strnady, v. v. i. 

 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce 

 Vzdělávací a rekreační centrum Lesná o.p.s. 

 Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH 

 Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa  

 Základní umělecká škola Kraslice 

 Základní umělecká škola Litvínov  

 ZVON-Zweckverband Oberlausitz-Niederschlesien  

 Zweckverband Naturpark Erzgebirge/Vogtland 

V rámci doprovodného hodnocení budou hrát partneři na úrovni projektů roli i co se týká 

posouzení spolupráce v pohraničí.  

V zájmu efektivnějšího nastavení budoucího dotačního postupu byl v rámci hodnocení ex-

ante podroben prohlubující analýze také postup podávání žádostí a poskytování dotací.  Do 

této analýze byli kromě zástupců subjektů zapojených do řízení a realizace programu zapo-

jeni také dále uvedení partneři, resp. nositelé projektů: 
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 Euroregion Neisse-Nisa-Nysa, 

 Svaz cestovního ruchu Krušnohoří (Tourismusverband Erzgebirge), 

 spolek Dialog mit Böhmen e.V. (Förderung der Völkerverständigung zwischen der Tsche-

chischen Republik und Deutschland), 

 Saský zemský úřad životního prostředí, zemědělství a geologie (Sächsisches Landesamt 

für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, 

 Krajský úřad Ústeckého kraje, 

 Centrum pro regionální rozvoj České republiky. 

9.4 Použitelné podmínky provádění programů, kterými se řídí finanční řízení a 

programování, monitorování, hodnocení a kontrola účasti třetích zemí 

v nadnárodních či meziregionálních programech prostřednictvím příspěvku 

ze zdrojů evropského nástroje sousedství a NPP 

není relevantní 

 

  



 

 

 Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 

Stav: 25.března 2020 126 

Přílohy 

Příloha 1  Návrh zprávy o hodnocení ex-ante a shrnutí 

Příloha 2  Písemné potvrzení souhlasu s programem spolupráce 

 

 

 

 


