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ODDÍL 1 STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE PROGRAM SPOLUPRÁCE PŘISPÍVAT KE STRATEGII UNIE PRO
INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ ZAČLENĚNÍ A PRO DOSAŽENÍ HOSPODÁŘSKÉ, SOCIÁLNÍ A
ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI

(Odkaz: čl. 27 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 1a čl. 8, odst. 2)písm. a)
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 2)

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 strategie Unie
pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k dosažení hospodářské, sociální a
územní soudržnosti.

Programy evropské územní spolupráce by měly přispívat k celkové ekonomické, sociální a územní
soudržnosti EU. Jejich cílem je doplňovat hlavní programy EU jako např. programy venkovského
rozvoje nebo programy investic pro růst a zaměstnanost. Zaměřují se na posílení struktur
spolupráce v určených oblastech souvisejících s aktivitami v rámci daných priorit, jejich úsilí
směřuje k vytvoření společné identity, integrovaného fyzického prostoru, vyváženého rozvoje a
lepších a harmonizovaných politik a správy.
Takto program přispívá také k požadavkům Pozičních dokumentů pro Rakousko a Českou
republiku, kde je cílem rozvoj větší soudržnosti programů v rámci „Investice pro růst a
zaměstnanost“ a dalších EU či národních programů, aby byly využity synergie intervencí v různých
tematických oblastech.
Strategie rakousko-českého programu je založena na následujících evropských dokumentech:
 Evropa 2020
 Územní agenda Evropské unie 2020
 Legislativní balíček Komise k nové politice soudržnosti
 Pátá zpráva Komise o hospodářské, sociální a územní soudržnosti
 Regionální výzvy v perspektivě roku 2020 – Regiony 2020
a na národních a regionálních strategiích, především na Národních programech reforem.

1

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 (ÚV L 347, 20.12.2013, str. 320).

2

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 (ÚV L 347, 20.12.2013, str. 259).
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Zvolená strategie programu přihlíží k obsahu Pozičního dokumentu Evropské komise. V případě
Rakouska hlavní identifikované výzvy v tomto Pozičním dokumentu se týkají inovací, trhu práce,
snižování emisí CO2 a efektivního využívání zdrojů. U České republiky byly hlavní výzvy
formulovány ve vztahu systému výzkumu a inovací, konkurenceschopnosti, systému vzdělávání,
pracovnímu trhu, rozvoji infrastruktury, efektivního využívání zdrojů a veřejné správy.
Na základě zaměření strategie Evropa 2020 a Územní agendy 2020 a se zřetelem ke specifickým
charakteristikám a výzvám analyzovaným pro rakousko-český region jsou hlavními prvky strategie
programu následující:







posílení stávajících struktur spolupráce a komunikace, jakož i institucionálních
kapacit,
rozvoj inovativního a na dovednosti orientovaného ekonomického a sociálního systému,
zabezpečení regionální, sociální a přeshraniční dostupnosti pracovních míst, bydlení,
veřejných a soukromých služeb, inovací a know-how, přírodního i kulturního bohatství,
posílení odolnosti regionálních ekonomik vůči klimatickým rizikům,
zvýšení kvality přírodních a kulturních zdrojů,
harmonizace (regionálního) právního a institucionálního rámce.

Program spolupráce Rakousko – Česká republika přispěje ke strategii Evropa 2020
prostřednictvím investic do následujících tematických cílů (TC):








TC 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
TC 6: Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů
TC 10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání
dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a
odbornou přípravu
TC 11: Zvyšování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných
subjektů a zlepšení účinnosti veřejné správy prostřednictvím opatření pro posilování
institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy a veřejných služeb souvisejících
s prováděním EFRR, jenž přispívají k realizaci opatření podporovaných z ESF v oblasti
institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy
Technická pomoc (TP)

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
Programová oblast a sociálně ekonomická struktura
Rakousko-český příhraniční region je tvořen těmito regiony NUTS III: v Rakousku MostviertelEisenwurzen, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland-Nordteil, Wien, Innviertel,
Linz-Wels, Mühlviertel, Steyr-Kirchdorf; v České republice Jihočeský kraj, Kraj Vysočina,
Jihomoravský kraj.
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Mapa: Programové území

Tento přeshraniční region charakterizují na jedné straně vesnice a malá a středně velká města a
na straně druhé vídeňská aglomerace, město Brno a Linz. Přibližně 80 % sídel jsou vesnice s méně
než 2 000 obyvateli.
Nejdůležitějšími středisky regionu jsou Vídeň (1,7 mil.) a Brno (379 000), početná středně velká a
malá města v regionu fungují jako regionální administrativní a místní hospodářská centra (Linz
(191 000), St. Pölten (52 000), České Budějovice (94 000) a Jihlava (51 000)). Venkovské regiony
blízko městských center jsou, podle demografických nebo hospodářských měřítek, povětšinou
dynamické, zatímco v periferních oblastech se špatným spojením s městskými hospodářskými
centry klesá počet obyvatel a ubývá pracovních míst.
Demografický vývoj
V roce 2013 žije v rakousko-českém příhraničním regionu přibližně 6,3 mil. obyvatel, 28 %
populace regionu žije ve Vídni, 19 % v Brně a brněnském regionu. Z dlouhodobého hlediska
vykazuje příhraniční region negativní populační vývoj, avšak před několika lety začala znatelná
demografická změna. V porovnání s rokem 2007 vzrostl počet obyvatel díky migraci o přibližně
2,5 % v rakouském příhraničním regionu a o 1,8 % na české straně. Zatímco vývoj ve městech a
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městských aglomeracích je vysoce dynamický, periferní regiony a malé vesnice, které nemají
dobré spojení s centry, se potýkají s klesajícími trendy.
Hospodářský rozvoj
Pro region u rakousko-české hranice je charakteristická vysoce diverzifikovaná regionální
hospodářská struktura, která se odráží v různých typech regionů: nedostatečně rozvinuté regiony
se slabými a méně konkurenceschopnými odvětvími a podniky, regiony se strukturními problémy,
kde převládá tradiční průmysl na straně jedné a vysoce dynamické regiony s inovativním a
kreativním ekonomickým prostředím s velkým množstvím vznikajících podnikatelských příležitostí
a konkurenceschopných podniků na straně druhé. Patrné jsou také rozdíly mezi městskými a
venkovskými oblastmi a mezi příhraničními regiony na rakouské a české straně. HDP na obyvatele
(parita kupní síly, 2010) dosahuje v rakouském příhraničním regionu ekonomické úrovně 135 %
ve srovnání s průměrem EU 27, určujícím faktorem je Vídeň jakožto nejsilnější region. Nejsilnější
český region je Jihomoravský kraj s HDP na obyvatele ve výši 75 % průměru EU 27, následuje
Jihočeský kraj s 68 % a Vysočina s 65 % (2010). (Zdroj: Eurostat)
Sekundární sektor charakterizují tradiční obory, především ve venkovských oblastech, a
dynamický průmyslový rozvoj odvětví zaměřených na technologie a inovace v městských
oblastech a tradičních průmyslových regionech. Výrobní sektor daleko více převládá na české
straně hranice ve srovnání s rakouským regionem.
Terciární sektor je na vzestupu jak v městských oblastech, kde je již poměrně rozvinutý, tak i ve
venkovských oblastech, kde je na nízké úrovni, a velkou měrou přispívá k hospodářskému růstu.
Městské ekonomiky se více zaměřují na rozvoj založený na znalostech. Venkovské oblasti –
s vyšším zaměřením na zemědělství než je národní průměr – vyvíjejí nové struktury k překonání
klesajících trendů v předních odvětvích. V tomto kontextu je jedním z nejznámějších faktorů
rozvoje a inovací turismus, který se v některých venkovských méně rozvinutých regionech stává
novým hlavním ekonomickým odvětvím s nejvyšším nárůstem regionálních podnikatelských
aktivit.

Dynamika hospodářského rozvoje je založena na velkém a stále rostoucím počtu malých a
středních podniků (MSP). Obecně je velikost podniků v českých regionech větší než v Rakousku.
V odvětvích jako ocelový průmysl, chemický/ropný/plynárenský průmysl, částečně dopravní a
automobilový průmysl, textilní a kožedělná výroba a potravinářský a nápojový průmysl převládají
podniky s více než 500 zaměstnanci. V terciárním sektoru, s výjimkou některých sociálních a
veřejných služeb (např. systém zdravotní péče, státní správa …), převládají malé podniky. V České
republice tyto podniky a subjekty zakládají především zahraniční investoři. Tyto podniky v mnoha
regionech přispívají velkou měrou k hospodářskému růstu. Nová struktura vede také ke změnám
pracovních podmínek a výše příjmů, a projevuje se tendence k segmentaci regionálních trhů
práce. Ve většině případů průměrná velikost podniku nepřesahuje 5-10 zaměstnanců.
Přibližně 3 miliony lidí jsou zaměstnáni v příhraničním regionu, asi dvakrát více na rakouské
straně v porovnání s českým regionem. Struktura zaměstnanosti odráží různorodé a rozdílné
regionální ekonomické struktury a potenciál. Centry trhu práce jsou městské aglomerace. Pro lidi,
kteří žijí ve venkovských oblastech, jsou tato centra oblíbenou destinací pro dojížďku do práce.
Ekonomická struktura (odvětví), výše regionálních příjmů a velikost regionálních podniků jsou
určující nejen pro kvantitu a kvalitu zaměstnanosti a potenciál hospodářského růstu vytváří základ
pro konkurenceschopnost systému inovací. Spolu s veřejnými a soukromými institucemi pro
výzkum a inovace zakotvenými v národním a regionálním systému inovací (podpůrné struktury,
pobočky, výzkumné programy, tradice…) jsou hospodářský systém a trh práce nejvýznamnějšími
aktéry přispívajícími k nárůstu aktivit v oblasti inovací a vědeckého výzkumu.
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Potřeby související s ekonomickým růstem daným výzkumem a inovacemi
Kontext politiky EU
Strategie programu přímo přispívá k plnění unijního závazku stanoveného jakožto hlavní cíl
Strategie EU 2020: „Zlepšení podmínek pro výzkum a vývoj, zejména s cílem zajistit, aby veřejné
a soukromé investice v tomto odvětví dosáhly v úhrnu 3 % HDP“.
Strategické poslání a závazky iniciativy EU Unie inovací jsou zaměřeny především na posílení
přeshraniční spolupráce inovačních podniků s investory, zajištění větší účasti MSP v unijních
programech pro výzkum a inovace, usnadnění kolaborativního výzkumu a transferu znalostí, lepší
využívání strukturálních fondů pro výzkum a inovace a další.
Dvě ze tří priorit iniciativy Horizont 2020 jakožto rámcového programu EU pro výzkum a inovace
jsou zvlášť relevantní pro region rakousko-českého programu:



vedení v průmyslových technologiích (aby se Evropa stala atraktivnějším místem pro
investice do výzkumu a inovací) a
společenské výzvy (přístup založený na řešení výzev umožní souběžné využívání zdrojů a
znalostí napříč různými obory, technologiemi a oblastmi, včetně společenských věd a
humanitních oborů).

Na výzkum a vývoj kladou velký důraz také Národní programy reforem (NPR) obou členských
států. Rakouský Národní program reforem zdůrazňuje význam investic do výzkumu, vývoje a
inovací a stanovuje cíl 3,76 % HDP v roce 2020 ve srovnání s 2,76 % v roce 2010. Český národní
cíl ve vztahu k EU 2020 („Dosáhnout úrovně veřejných výdajů na vědu, výzkum, vývoj a inovace v
ČR ve výši 1 % HDP“) byl formálně splněn a NPR 2014 uvádí dosažení hodnoty 1,03%3. I přes
pozitivní trend navyšování výdajů je třeba dalšího úsilí v této oblasti s cílem postupného
přibližování obecnému cíli EU, tj. veřejných a soukromých investic do VaVaI ve výši 3 % HDP.
Význam výzkumu a inovací pro národní a regionální ekonomiky zdůrazňují nejen Národní
programy reforem, ale také další klíčové strategické dokumenty a regionální strategie(viz. příloha
Bibliografie pro analýzy).
Charakteristiky
Struktura a rozvoj sektoru výzkumu a inovací v rakousko-českém příhraničním regionu jsou velice
různorodé. Podle srovnávací tabulky iniciativy Unie inovací (Innovation Union Scoreboard) z roku
2013 je Česká republika zařazena mezi mírné inovátory s podprůměrnými výsledky v této oblasti,
zatímco Rakousko patří mezi inovační následovníky s nadprůměrnými výsledky.
Co se týče výzkumu a inovací, je příhraniční region velice rozvinut v městských oblastech ve Vídni
a Brně, následuje hornorakouský centrální region Linz-Wels. V těchto regionech bude 3% cíl
stanovený EU snadno dosažen, nebo již dosažen byl. Ostatní regiony, které nejsou městské,
zaostávají.
Regionální systém inovací určený ekonomickou strukturou je založen na širokém spektru
vysokých škol, specializovaných technických vysokých škol / Fachhochschulen a veřejných a
soukromých výzkumných institucích stejně jako na inovačních nebo výzkumných podnicích –
především v sekundárním sektoru – a specializovaných regionálních technologických centrech a
centrech excellence. Struktura zaměstnanosti v sektoru výzkumu a inovací je poněkud

3

Data za rok 2013. Výdaje na VaVaI jsou uváděny včetně výdajů krytých příjmy z EU a Finančního mechanismu EHP/Norska.
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nevyvážená z genderového hlediska, pouze přibližně 1/5 až 1/3 všech zaměstnanců v oblasti
výzkumu a inovací v tomto regionu tvoří ženy.

Výzvy a potřeby spolupráce
Poziční dokumenty EK pro Rakousko a Českou republiku poukazují na následující výzvy v oblasti
výzkumu a inovací:
Česká vláda by měla vysvětlit, jakým způsobem bude dosaženo cíle veřejného financování
výzkumu a vývoje (1 % HDP do roku 2020), co se týče oblastí výzkumu, výzkumných
center/univerzit, přidělování finančních prostředků a druhu prioritních výdajů, kvality výkonu,
celkového modelu správy a spolupráce se soukromým sektorem, podpory mezinárodní
spolupráce, předávání výsledků výzkumu malým a středním podnikům atd. Vláda by rovněž měla
podporovat sektor soukromého podnikání ve zvýšení výdajů na výzkumné a inovační činnosti.
Aktivnější zapojení společností ze soukromého sektoru, zejména malých a středních podniků, do
inovací má klíčový význam pro společnosti, které potřebují vylepšit hodnotový řetězec, aby byly
na trhu EU a mezinárodním trhu dále konkurenceschopné. Mělo by být upřednostněno vytvoření
podnikatelského prostředí podněcujícího inovace podporou výzkumu a inovací, které lépe
reaguje na potřeby podnikání, a poskytnutí potřebné infrastruktury. V průběhu uplynulých let
bylo v oblasti inovací a konkurenceschopnosti vypracováno velké množství strategií. České
republice se doporučuje využít tyto strategie jako hlavní přínos pro inteligentní strategii
specializace (S3 – smart specialisation strategy). Tato strategie by měla upřednostňovat odvětví
zahrnující „klíčové technologie“, klastry, mezery na trhu, instituce a výzkumné činnosti, které by
mohly přispět ke zlepšení konkurenceschopnosti českého podnikatelského sektoru. Tato strategie
by rovněž měla poskytnout doporučení pro model vnitrostátní správy činností výzkumu a inovací.
Za předpokladu, že ve stávajícím programovém období byla znační část podpory EU vyčleněna na
výstavbu nových a rozšíření stávajících výzkumných center.
„Rakousko by mělo v příjmech z dovozu zvýšit podíl technologií a produktů a služeb založených
na znalostech, posilováním inovační síly svého podnikatelského sektoru, a to jak v národním tak i
v širším regionálním kontextu, a zefektivněním správy. Měl by být zvýšen pákový efekt finančních
prostředků použitých na výzkum a výdajů na rozvoj, a efektivnost přímé a nepřímé podpory firem.
Měla by být přijata opatření k adekvátnímu řešení nedostatků a úzkých míst v přenosu inovací od
výzkumných institucí k podnikům, zejména malým a středním podnikům.
Rozmístění institucí pro výzkum a inovace v regionu vykazuje koncentraci, i když je snaha tyto
aktivity rozprostřít do širší oblasti. Transfer technologií a zakládání institucí pro výzkum a inovace
v periferních oblastech by pomohl přiblížit tato místa a regionální podniky
k národnímu/mezinárodnímu systému inovací.
Všechny regiony vypracovaly své regionální strategie pro inovace založené na ekonomickém
potenciálu a podnicích, systému inovací a pracovní síle, která je k dispozici. Na poli aplikovaného
výzkumu, inovací a transferu technologií sehrávají důležitou úlohu veřejné nebo částečně veřejné
instituce podporující výzkum a inovace, které pomáhají podnikatelům a firmám zavádět inovace,
zakládat spin-off aktivity apod.
Nejvíce inovativní podniky jsou v sekundárním sektoru. Malé podniky a mikropodniky, které
převládají v sektoru služeb, často nemají kapacitu na systematické inovační strategie a je otázkou,
zda jim národní a regionální programy na podporu inovací nabízejí dostatečnou a přiměřenou
podporu. Obecně inovační a rozvojové kapacity realizují spíše větší než menší podniky. Přístup
malých a středně velkých podniků k výsledkům výzkumu a inovací (nebo dokonce realizace
vlastních aktivit v oblasti inovací) je relativně slabý.
10/116

Na stávající klastrové iniciativy v regionu lze pohlížet jako na skvělý počátek koordinace
institucionální podpory pro vytváření přeshraničních podnikových sítí. Regionální klastry se
specializují na:












stavebnictví
obnovitelné energie a ekologické technologie (např. úprava vody…)
zpracování dřeva
potravinářství
strojní inženýrství
biotechnologie a bioinformatiku
mikroelektroniku
zpracování plastů
automobilový a dopravní průmysl
mobilitu
informační technologie

Většina z nich funguje na národní úrovni. Potenciál pro přeshraniční spolupráci ještě není příliš
využíván.
Přeshraniční výzkumné sítě vysokých škol a institucí základního výzkumu jsou daleko rozvinutější
než přeshraniční sítě aplikovaného výzkumu. Čeští a rakouští aktéři jsou spíše zapojeni do
mezinárodních inovačních a patentových sítí než do regionálních a přeshraničních struktur
spolupráce.
Potřeby související se vzděláváním a kvalifikací
Kontext politiky EU
Strategie programu přímo přispívá k plnění hlavního cíle strategie Evropa 2020: „Zlepšit úroveň
vzdělávání“
Zároveň se program zaměřuje na cíle iniciativy EU „Agenda pro nové dovednosti a pracovní
místa“ (např. zintenzivnění reforem na zlepšení flexibility a zabezpečení na trhu práce, vybavení
lidí správnými dovednostmi pro stávající a budoucí pracovní příležitosti) a také iniciativy „Mládež
v pohybu“ (Youth on the move) přijímáním opatření v oblasti vzdělávání a odborné přípravy,
které povedou ke zvýšení vzdělávání a zaměstnatelnosti mladých lidí,
Hlavní národní cíle v rámci EU2020 jsou stanoveny v národních programech reforem v oblasti
vzdělávání. Rakousko si stanovilo cíl snížit míru předčasného odchodu žáků ze škol na 9,5 % do
roku 2020 a zvýšit procento lidí ve věku 30 až 34 let s ukončeným vysokoškolským vzděláním na
38 %.
V České republice je národním cílem pro oblast vzdělávání popsaným v Národním programu
reforem 2014: 1. Snížení počtu osob předčasně odcházejících ze vzdělávání na 5,5 % a 2.
dosáhnout alespoň 32 % podílu obyvatelstva s terciárním vzděláním ve věkové kategorii od 30 do
34 let. V plnění prvního cíle je ČR úspěšná, neboť v roce 2013 bylo dosaženo hodnoty národního
cíle ČR (konkrétně hodnoty 5,5%), přesto však oproti předchozímu období došlo k mírnému
navýšení tohoto ukazatele (2010 a 2011: 4,9 %) a je tak třeba dalších opatření směřujících k jeho
udržení, resp. zlepšení. Druhého cíle se zatím dosáhnout nepodařilo a podíl obyvatel s terciárním
vzděláním v uvedené věkové kategorii činil v r. 2013 pouze 26,5%.
Je nezbytné, aby se zvýšila kvalita vzdělávacího systému a provázanost s trhem práce a potřebami
podnikatelského sektoru. Kromě dalších opatření popsaných v národních programech reforem je
v regionálním/přeshraničním kontextu velmi důležité zvýšit ve spolupráci se zaměstnavateli
kvalitu odborné přípravy.
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Výzvy a potřeby jsou řešeny také v pozičních dokumentech EK pro Rakousko a pro Českou
republiku a budou v přeshraniční dimenzi zachyceny v programové strategii.
V České republice panuje nesoulad mezi odborným vzděláváním a požadavky vnitrostátních a
regionálních trhů práce. Podíl dospělých v dalším vzdělávání je stále nízký a s rostoucím věkem
zaměstnanců se čísla stále snižují. Česká republika se co do účasti v celoživotním vzdělávání ocitá
v podprůměru. Pro venkovské oblasti a ty nejmenší obce je dále charakteristický nízký podíl
populace v produktivním věku. Venkov je ohrožen migrací z důvodu nedostatku pracovních
příležitostí. Míra hospodářské činnosti ve venkovských společenstvích je nižší a struktura
ekonomických činností je méně diversifikovaná.
„Za účelem dosažení svého národního cíle v oblasti zaměstnanosti, bude muset Rakousko zlepšit
účast na trhu práce starších pracovníků, žen, migrantů mladých lidí, jakož i dalších ohrožených
skupin. Míra zaměstnanosti starších pracovníků je stále nižší než průměr EU-27, stejně jako
efektivní věk odchodu do důchodu. Podpora aktivního stárnutí v podnicích není dostatečně
rozvinuta a politiky celoživotního učení pro starší pracovníky nejsou dostatečně efektivní. Další
výzvou je zlepšení pracovních příležitostí pro ženy a snižování segmentace žen a mužů na trhu
práce.

Charakteristiky
Obecně je úroveň vzdělávání v rakousko-českém příhraničním regionu vysoká, i když se objevují
výrazné rozdíly: Nejvyšší podíl obyvatel s ukončeným vysokoškolským vzděláním je v městských
aglomeracích a nejnižší v oblastech s vysokou koncentrací zemědělského sektoru. Především v
průmyslovějších regionech žije vyšší podíl lidí s ukončeným středním vzděláním (kvalifikovaná
pracovní síla) oproti národnímu průměru.
V posledních desetiletích vzrůstá úroveň vzdělanosti žen díky jejich zvyšující se účasti ve
vzdělávacím systému a vyššímu počtu absolventek středních a vysokých škol. I přes tento vývojový
trend zaměření na konkrétní vzdělávací a kvalifikační obory nebo studijní programy stále sleduje
tradiční rozdělení muži/ženy (techničtější kurzy a pracovní místa / sociální oblast a oblast
komunikace).
Pracovní síla v příhraničním regionu má dobré vzdělání. Podíl zaměstnaných osob s ukončeným
středním vzděláním se pohybuje kolem 80 % v České republice a 67 % v Rakousku. Co se týče
terciárního vzdělávání, dosahuje rakouský příhraniční region 16,1 % a český příhraniční region
18,0 %. Hlavní rozdíly se objevují mezi různými věkovými skupinami, mezi muži a ženami a
v regionálním kontextu.
Rakousko-český příhraniční region je dobře vybaven, co se týče vzdělávací infrastruktury. Vysoké
školy jsou ve Vídni, Linci, Kremži, v Brně a v Českých Budějovicích. V Jindřichově Hradci byla zřízena
vysoká škola polytechnická a Fakulta managementu. Instituce vyšší odborné přípravy jsou
většinou koncentrovány ve velkých městech, odborné školy Fachhochschulen v Rakousku se
nacházejí také ve středně velkých a menších městech a posilují tak regionální rozvoj a spolupráci
s regionálními/místními podniky. Na sekundární úrovni nabízejí školské systémy obecné a
specializované vzdělávání, existují odborné školy, školy ekonomie a managementu a také školy
zaměřené na zdravotní péči a sociální oblast.
Výzvy a potřeby spolupráce
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Spolupráce mezi vysokými školami je většinou založena na individuálních kontaktech mezi
vědecko-výzkumnými pracovníky a na konkrétních projektech. Spolupráce škol je teprve na
samém začátku a záleží na iniciativě jednotlivých škol a učitelů a není příliš institucionalizovaná.
Předchozí program přeshraniční spolupráce nabídl dobrou příležitost pro realizaci školních
projektů. V příhraničním regionu některé školy úzce spolupracují. Většina z nich začala spolupráci
na základě projektů a jednotlivých kontaktů, výměny žáků a konkrétních dohod o partnerství.
Kromě odborných a ekonomických schopností je pro další regionu a procesu přeshraniční
spolupráce velmi důležitou otázkou učení jazyků a povědomí o jiných kulturách. Počet středních,
vyšších škol a technických univerzit, kde se začala vyučovat čeština nebo němčina, neustále roste
na obou stranách hranice.
Demografické změny vedoucí ke stárnutí populace a snižování podílu populace
v předproduktivním věku v některých částech příhraničního regionu mají dopad na optimalizaci
infrastruktur, především na předškolní vzdělávání, základní a střední školství.
Stávající partnerství a kontakty mezi obcemi (a městy), které jsou poskytovateli předškolního a
základního vzdělávání, je dobrým základem na rozšíření spolupráce také v oblasti vzdělávání.
Předškolní a základní vzdělávání může efektivně řešit rostoucí zájem obyvatel o lepší využívání
rakousko-českého regionu a lepší ovládání úředních jazyků.
Dalším bodem spolupráce bude zlepšování návaznosti vzdělávacího systému na poptávku na trhu
práce a podpora přeshraničního pohybu pracovníků obecně.
Nízká účast dospělé populace na celoživotním učení vyžaduje spolupráci zaměřenou na zavedení
a realizaci společného programu a vzdělávacích produktů.

Potřeby související s životním prostředím a přírodními a kulturními zdroji
Kontext politiky EU
Strategie programu reaguje na potřebu udržitelného růstu, za který se obvykle považuje takový
ekonomický růst, který není v rozporu s potřebou udržitelného využívání zdrojů a energie.
Strategie také přispěje k vyšší stabilitě a adaptačním schopnostem ekosystémů a částečně
dokonce také k celkovému zmírnění dopadu klimatických změn.
Integrované metodické pokyny odkazují na potřebu členských států „…oddělit ekonomický růst
od využívání zdrojů, přetvořit ekologické výzvy na příležitosti pro růst a efektivně využívat přírodní
zdroje “
Obsah a zaměření programu přispěje k naplnění cílů a záměrů iniciativy EU Evropa účinněji
využívající zdroje jakožto jedné ze dvou iniciativ EU přímo zaměřených na udržitelný růst.
Strategie také odkazuje na jeden z hlavních cílů EU 2020: „Snížit emise skleníkových plynů
alespoň o 20 % ve srovnání se stavem v roce 1990 nebo o 30 %, pokud k tomu budou vytvořeny
podmínky, zvýšit podíl obnovitelné energie v konečné spotřebě energie na 20 % a dosáhnout 20%
nárůstu energetické účinnosti.“
Referenční národní a regionální dokumenty jsou: Národní programy reforem stanovující národní
cíle v oblasti posunu k nízkouhlíkové ekonomice účinněji využívající zdroje, jak je popsáno v oddílu
Ochrana klimatu a energie a především v části Účinné využívání přírodních zdrojů – efektivita
zdrojů rakouského Národního programu reforem. Stejně tak je patrná i přímá návaznost na
Národní program reforem ČR 2014, jež řeší v části „Energetika a ochrana klimatu“
environmentální témata (OZE a „Klimaticko-energetický balíček“, odpadové hospodářství a
druhotné využití odpadu, snižování rizika povodní a dopadů sucha a další).
Těmito hlavními cíli NPR reagují na Poziční dokumenty pro Rakousko a Českou republiku. Pro
programy přeshraniční spolupráce jsou následující priority brány v úvahu.
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Poziční dokument pro Českou republiku stanovuje, že „Účinné nakládání se zdroji zlepšuje
konkurenceschopnost a vytváří nová pracovní místa a zároveň chrání přírodní zdroje. Pro Českou
republiku má tedy velkou důležitost lepší nakládání s odpady a správa vodních zdrojů. Při plnění
požadavků EU je potřeba zaměřit pozornost na činnosti s vysokou připadnou hodnotou, zejména
na odvětví nakládání s pevnými odpady. Podobně je důležitým přínosem investic do nakládání s
odpady obnova energie a materiálů. Účinné nakládání s odpady by rovněž mělo být posíleno
prostřednictvím podpory udržitelného nakládání s půdou a vodou, včetně ochrany přírodních
zdrojů (včetně sítě Natura 2000 a oblastí s vysokou přírodní hodnotou), biodiverzity, ochrany
kvality ovzduší a zajištění odolnosti vůči změnám klimatu posílením adaptační schopnosti
ekosystémových služeb.
„Rakousko by mělo posílit prevenci rizik, řízení rizik a ochranu životního prostředí (včetně posílení
biodiverzity, oblastí Natura 2000, a vody, půdy a vzduchu) ve všech jeho územích. Za účelem
dosažení národního cíle Strategie Evropa 2020, což samo o sobě bude mít pozitivní vliv na životní
prostření, a také na podporu celkové účinnosti zdrojů, musí být opatření intenzivnější v řadě
oblastí, jako jsou výzkum a vývoj a inovace, doprava a přeprava, hospodaření s energiemi, a
všeobecné informovanosti. Přeshraniční a nadnárodní spolupráce, a to zejména v celkovém
kontextu Strategie EU pro Podunají, by měly být plně využity.
“Strategie EU pro biodiverzitu (2011) stanovuje cíl zastavit ztrátu biodiverzity a degradaci funkcí
ekosystému do roku 2020 a jejich obnovení v maximálním proveditelném rozsahu. V tomto
ohledu síť Natura 2000, která zahrnuje ptačí oblasti (SPA) a evropsky významné lokality (SAC),
zajišťuje společný rámec EU na ochranu přírodního bohatství a slouží jako hlavní evropský nástroj
k plnění cílů v rámci biodiverzity.

Charakteristika
Krajina a ochrana přírody
Region na rakousko-české hranici pokrývá oblast o rozloze 49 738 km² a nabízí celou řadu
odlišných typů krajiny: v západní části regionu je to nevysoký horský masiv, který patří mezi
nejstarší geologické útvary v Evropě, a jižní hranici regionu tvoří údolí Dunaje. Směrem na východ
se krajina mění v kopcovitou a získává charakter vrchoviny tvořené žulou a rulou střídané údolími
a nížinami. Na jihovýchodě tvoří hranici regionu karpatský region. Moravský kras patří mezi
nejvýznamnější krasové oblasti ve střední Evropě. Severní Vídeňská pánev tvoří sníženinu mezi
Alpami. Říční systémy řek Dunaj, Thaya/Dyje a March/Morava nejen vytvářejí krajinný charakter,
ale poskytují také životní prostředí specifické fauně a flóře a tvoří v regionu část systému
národního parku. V regionu byla zřízena celá řada rezervací (národní parky, přírodní rezervace,
chráněné krajinné oblasti, oblasti systému Natura 2000) s cílem chránit přirozenou i kulturní
krajinu a zachovat je pro budoucí generace. V programové oblasti se nacházejí


5 národních parků (Thayatal, Donau-March-Thaya-Auen, Národní park
Šumava/Böhmerwald a Národní park Podyjí, Národní park Vápencové Alpy),



8 velkých chráněných krajinných oblastí, téměř 800 chráněných oblastí malé rozlohy a
téměř 400 lokalit zařazených do systému „Natura 2000“ v České republice,



9 přírodních parků a 148 lokalit zařazených do systému Natura 2000 v Rakousku a



biosférická rezervace Vídeňský les (Wienerwald) zřízená v roce 2005.

Kromě těchto jednoznačně definovaných oblastí se stává stále důležitějším celý tzv. „zelený pás“
rozprostírající se podél státní hranice. Vzhledem k omezením, která v minulosti souvisela s
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existencí tzv. železné opony, si tento zelený pás zachoval svůj původní charakter a jeho krajina je
velice hodnotná.
Většina z těchto chráněných oblastí jsou také důležitými místy pro rekreaci a turistické a
vzdělávací aktivity. Všechny národní parky nabízejí širokou škálu duchovních, vědeckých,
vzdělávacích, rekreačních i turistických příležitostí, u nichž všech je nutné zajistit vzájemnou
slučitelnost z hlediska kulturního i z hlediska ochrany životního prostředí.
Především národní a přírodní parky a biosférické rezervace jsou ve většině případů dobře
napojeny na turistickou infrastrukturu a řadí se mezi významné turistické atrakce v regionu.
Například informační centrum národního parku Thayatal-Podyjí v průběhu sezóny přivítá více než
25 000 návštěvníků, což je na méně rozvinutý region velice vysoký potenciál.
Klimatické změny
Region se nachází ve dvou klimatických zónách charakterizovaných kontinentálním a panonským
klimatem. Předpovědi předpokládají do budoucna nárůst teplot, častější a vydatnější srážky a
výskyt silnějších větrů a bouří. Předpokládá se, že klimatické změny se v regionu projeví rostoucím
rizikem nedostatku vody, výskytu veder a přírodních katastrof (záplavy, sucha, sesuvy půdy,
bouře, sesuvy skal, lesní požáry).
Voda
V programové oblasti se nachází hlavní kontinentální (evropské) rozhraní mezi povodími Labe a
Dunaje. Zatímco české regiony leží z velké části v úmoří Severního moře, voda z rakouských
regionů je odváděna na jih, do Černého moře. Tato zeměpisná situace má bezprostřední dopad
na vodní toky a vodní režimy a je důležitou skutečností při analýze rizik souvisejících s ochranou
před povodněmi a před znečištěním vody. V posledních 15 letech se tento příhraniční region
prakticky každoročně potýkal s více či méně katastrofálními povodněmi.
Využívání půdy
Intenzita využívání půdy trvale roste – přirozený charakter krajiny se mění obzvláště v důsledku
intenzivního zemědělského obhospodařování a v důsledku stavební činnosti – výstavba silnic, růst
měst apod. Především ve východní části české programové oblasti se krajina ve srovnání s původní
přirozenou krajinou v důsledku přírodních rizik výrazně proměnila. Kromě jiného je tato změna
způsobena především nebývale vysokým podílem orné půdy, která zabírá téměř 50 % celkové
rozlohy.
Znečištění ovzduší
Velké množství chráněných oblastí, vysoký podíl zalesněného území v západní části území,
struktura osídlení a omezený počet velkých znečišťovatelů působících v programové oblasti mají
za následek relativně malé znečištění ovzduší a produkci emisí.
V průmyslových oblastech a v centrech městských aglomerací (Linec, Vídeň, České Budějovice,
Brno nebo Tábor) jsou průměrné hodnoty tohoto přeshraničního regionu překračovány
dvojnásobně nebo ještě více, a tyto oblasti jsou tak ve výrazném kontrastu s venkovskými
oblastmi, pro něž je charakteristická minimální přítomnost velkých znečišťovatelů, jakými jsou
doprava nebo průmyslové závody (např. okresy Vyškov, Třebíč nebo Prachatice).
Kulturní dědictví
Kulturní dědictví a aktivity v rakousko-českém příhraničním regionu jsou velmi pestré a jedinečné.
Nacházejí se zde historické památky celosvětové důležitosti (zařazené na seznam světového
dědictví UNESCO), mezi něž patří historické centrum Vídně, palác a zahrady Schönbrunnu,
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kulturní krajina Wachau, historické centrum Českého Krumlova, historické centrum Telče,
vesnická památková rezervace Holašovice, židovská čtvrť a bazilika svatého Prokopa v Třebíči,
kulturní krajina Lednicko-valtický areál, vila Tugendhat v Brně a kostel sv. Jana Nepomuckého na
Zelené Hoře.
Nehmotné dědictví představované lidovými tradicemi, uměleckými řemesly, folklorem s
typickými lidovými tanci (jeden z těchto tanců přežívající na Jižní Moravě byl zařazen na seznam
nehmotného dědictví UNESCO) a další přetrvávající činnosti jsou neméně důležitým
charakteristickým rysem tohoto přeshraničního regionu. Kromě těchto lokalit existuje v
programové oblasti ještě velký počet chráněných budov a budov s historickou hodnotou. Stovky
z nich jsou přístupné veřejnosti a konají se v nich každoročně tisíce kulturních akcí (výstavy,
koncerty, divadelní představení, atd.). Především v případě venkovských částí programové
oblasti, v nichž se tyto památky nacházejí, může další rozvoj a integrace památek do regionálních
turistických strategií a balíčků přispět k úspěšnému ekonomickému rozvoji.
Výzvy a potřeby spolupráce
Cílem evropské strategie ochrany biodiverzity probíhající až do roku 2020 je ochránit a podpořit
přírodní bohatství a hospodařit s ním udržitelným způsobem zajišťujícím, že nám příroda bude
moci poskytovat, co od ní potřebujeme. Součástí této strategie by měla být ochrana rostlinných
a živočišných druhů a jejich stanovišť, činnosti podporující boj proti klimatickým změnám a
adaptaci na jejich dopady a strategie by měla také přispět k naplnění cílů iniciativy Evropa účinněji
využívající zdroje. Strategie se zaměřuje na 6 cílů. Tento program se soustředí na 3 z nich:
• podpoření snah směřujících k ochraně rostlinných a živočišných druhů a jejich stanovišť,
• udržení a obnovení ekosystémů a jimi poskytovaných služeb a
• posílení příspěvku EU k odvrácení celosvětové ztráty biodiverzity.
Rozvoj funkčních ekologických sítí a zelených infrastruktur (včetně chráněných území soustavy
Natura 2000) v zájmu zachování biodiverzity představuje obzvláště významnou výzvu pro politiky
v různých oblastech, protože hospodaření s přírodním bohatstvím a jeho obnova musejí být
založeny na integrovaných principech hospodaření s půdou i vodou.
Předpokládaná změna klimatu povede k rizikům ohrožujícím infrastrukturu, struktury osídlení i
hospodářskou činnost a k problémům se zajišťováním dodávek vody. Bude mít také dopady na
výrobu energie a na zemědělství a vyvolá vlny veder, které budou mít dopad především na města
a městské aglomerace.
I když od posledních rozsáhlých povodní v letech 1997 (jižní Morava) a 2002 (jižní Čechy, Horní a
Dolní Rakousy) a v roce 2013 v Rakousku byla zdokonalena řada protipovodňových opatření, riziko
záplav přetrvává. Na základě uzavřených smluv byla zřízena „Pracovní skupina pro ochranu před
přírodními katastrofami“. Zřízení této skupiny je příhodným výchozím krokem pro společné
projekty, pro odstraňování stávajících překážek, jakými jsou rozdíly v legislativě, nekompatibilní
vybavení, odlišná organizace a odlišné jazyky.
Existuje také specifická potřeba lepšího propojení mezi aktivitami zaměřenými na ochranu
životního prostředí a aktivitami týkajícími se trávení volného času a cestovního ruchu. Lokality,
které jsou součástí kulturního a přírodního dědictví, patří mezi velmi oblíbené rekreační a
turistické destinace jak pro regionální (městskou) populaci, tak i pro návštěvníky ze zahraničí.
Využití tohoto kulturního a přírodního dědictví hmotného i nehmotného charakteru je nutné
rozvíjet udržitelným způsobem, který bude integrován přeshraničně. Rozvoj turistiky ve smyslu
ekoturistických přístupů je především pro méně rozvinuté regiony tím nejdůležitějším prvkem,
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jenž jim umožní nastartovat dynamický regionální rozvoj a zvýšit zaměstnanost především v
sektoru služeb, kde dominují ženy.
Mezi hlavní výzvy pro udržitelný cestovní ruch patří:


ochrana přírodního kulturního dědictví



omezování negativních vlivů na turistické destinace, včetně využívání přírodních zdrojů a
produkce odpadů



podpora místních komunit



snižování sezonnosti poptávky



omezování dopadu dopravy spojené s cestovním ruchem na životní prostředí



zpřístupnění cestovního ruchu pro všechny



zlepšení kvality pracovních míst v oblasti cestovního ruchu

Již částečně existující iniciativy musí být rozšířeny, aby lépe propojovaly přírodní stanoviště a
biokoridory, odstraňovaly překážky a zlepšovaly hospodaření s kulturním i přírodním dědictvím a
zajistily ochranu přírody. Opatření zaměřená na obnovu a ochranu přírodního bohatství by měla
být provázena investicemi do udržitelné turistiky, zvyšování povědomí o důležitosti ochrany
životního prostředí, odborné přípravy a vzdělávání a dále také do aktivit zaměřených na
komunikaci a poskytování informací.
V Rakousku je pouze u 8 % útvarů povrchových vod jejich ekologický stav hodnocen jako
poškozený a u 2 % je tento stav hodnocen jako zničený. Pokud jde o ekologický stav povrchových
vod, byly jisté problémy zjištěny ve východní části rakouského příhraničního regionu. Na české
straně část regionu ležící v Čechách stále ještě nesplňuje požadavky acquis Unie na čištění
odpadních vod.
Potřeby týkající se spolupráce a regionálního systému správy a řízení
Kontext politiky EU
Posílení institucionální a administrativní kapacity na všech úrovních, ve všech oblastech a podpora
zásad dobré správy a řízení jsou důležitými prvky, o které se prováděné strukturální úpravy mohou
opírat. Snížení regulační a administrativní zátěže a prosazování vysokých standardů
transparentnosti, integrity a odpovědnosti ve veřejné správě také pomáhá zvýšit produktivitu a
posílit konkurenceschopnost tohoto přeshraničního regionu. V tomto ohledu by prioritou mělo
být snížení administrativní zátěže kladené na občany a podniky a zvýšení transparentnosti,
integrity a kvality veřejné správy stejně tak jako zvýšení její efektivity při poskytování veřejných
služeb ve všech sektorech (i prostřednictvím zvyšováním kvalifikace v oblastech týkajících se
tvorby politik, organizačních inovací, e-governance a výběrových řízení zaměřených na inovativní
řešení).
Charakteristika
Projekty stávajícího programového období byly implementovány s cílem podpořit integraci
občanské společnosti do institucí, výborů, správních orgánů a také na politické úrovni. Ve většině
z dílčích regionů projevuje občanská společnost velkou ochotu a odhodlání, pokud jde o zapojení
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občanů a jejich solidaritu. Velmi rozšířené jsou nejrůznější spolky, sdružení a správní svazy, což
ukazuje, že občané se chovají velice aktivně a zodpovědně, a to především na regionální a místní
úrovni. Příklady takovýchto iniciativ se objevují i v rámci struktur pro přeshraniční spolupráci.
Mnohé z nich realizují individuálně a s pragmatickým cílem sdružení, instituce a soukromé osoby,
které se při tom zaměřují na nejrůznější oblasti.
Mentalita převládající na obou stranách hranice je vnímána jako podobná, což také napomáhá
integračnímu procesu a obecně spolupráci. To představuje společný pilíř k budování soudržné
identity prostřednictvím projektů přeshraniční spolupráce.
Struktury přeshraniční spolupráce posilují konkurenceschopnost a inovativní potenciál regionů. V
rámci regionu na rakousko-české hranici aktivně působí různé institucionální sítě s cílem posílit
výměnu na osobní, hospodářské i politické úrovni. Spolupráce probíhá v rámci následující
struktury:


spolupráce na institucionální úrovni (EUREGIO ve spolupráci s komunitami, regiony a
regionálními řídícími strukturami),



spolupráce na politické a správní úrovni a



projektově založené iniciativy spolupráce.

Budování a rozvíjení kontaktů v jednotlivých dílčích regionech je z velké části zaměřeno na
bilaterální struktury. V rámci tohoto procesu nabyla největší důležitosti městská centra, která se
již nyní stávají uzly vznikající nadregionální sítě. K budování a rozvíjení kontaktů dochází ale také
na té nejnižší úrovni. Je to mu tak obzvláště v příhraničních oblastech, kde důležitou úlohu
sehrávají účastníci a klíčoví hráči na lokální úrovni, i když jejich vliv a výsledky v těchto případech
zpravidla nepřekračují nejbližší okolí.
Pokud jde o řešená témata, můžeme konstatovat, že struktury pro podporu spolupráce jsou
většinou multitématické. Sítě regionálního rozvoje a sítě se zaměřením na turistiku a podnikání
jsou více viditelné v dílčích regionech. Důležité je také, že většina struktur pro podporu
přeshraniční spolupráce, které v dané oblasti působí, byla vybudována systémem „zdola nahoru“,
přičemž politická a správní úroveň sehrávaly jen omezenou úlohu spočívající zejména v
koordinaci.
Výzvy a potřeby spolupráce
Mezi důležité výzvy týkající se systému regionální přeshraniční správy a řízení patří následující:
Stimulující prostředí, přístupy, politický rámec, předpisy, organizační uspořádání a praktické
postupy, které by stimulovaly a podporovaly účinnou a efektivní implementaci přeshraniční
spolupráce zůstávají doposud závažnými kritickými místy. Především nevyváženost kapacit
týkajících se správy a řízení na regionální úrovni vyžaduje, aby se při budování partnerství
postupovalo uváženě.

Tabulka 1: Odůvodnění výběru tematických cílů a investičních priorit
Vybraný tematický
cíl

TC 1: Posílení
výzkumu,

Vybraná investiční priorita

Odůvodnění výběru

Region poskytuje hodnotný kapitál pro
ekonomický rozvoj opírající se o inovace
a výzkum (stávající výzkumná a inovační
infrastruktura, univerzitní centra,

IP 1 a:
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technologického
rozvoje a inovací

Posilování výzkumné a inovační
infrastruktury a kapacit pro rozvoj
vynikající úrovně výzkumu a
inovací a podpora odborných
středisek, zejména těch, jež jsou
předmětem celoevropského
zájmu.

IP 1 b:
Podpora podnikových investic do
výzkumu a inovací a vytváření
vazeb a součinnosti mezi podniky,
středisky výzkumu a vývoje a
odvětvím vysokoškolského
vzdělávání, zejména podpora
investic v oblasti vývoje produktů
a služeb, přenosu technologií,
sociálních inovací, ekologických
inovací, aplikací veřejných služeb,
stimulace poptávky, vytváření sítí,
klastrů a otevřených inovací
prostřednictvím inteligentní
specializace a podpory
technického a aplikovaného
výzkumu, pilotních linek, opatření
k včasnému ověřování produktů,
schopnosti vyspělé výroby a
prvovýroby, zejména v oblastech
klíčových technologií a šíření
technologií pro všeobecné použití

TC 6: Zachování a
ochrana životního
prostředí a podpora
účinného využívání
zdrojů

IP 6 c:
Zachování, ochrana, propagace a
rozvoj přírodního a kulturního
dědictví
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inovativní odvětví a inovativní podniky),
zároveň se ale v tomto ohledu potýká se
závažnými výzvami: především venkovské
oblasti, ve kterých výzkumné a inovační
kvóty nedosahují celostátního průměru,
nedostatečná přeshraniční spolupráce
mezi výzkumnými a inovačními
institucemi, nedostatečný přenos
technologií a infrastruktura. Zohledněním
přeshraniční dimenze výzkumu a inovací
a vybudováním a rozvíjením společné
infrastruktury by měl přeshraniční
program přispět k regionální a celostátní
inovační strategii a doplnit další evropské
strukturální a investiční fondy
V programovém regionu je podíl MSP
velmi vysoký, jejich příspěvek k
výzkumným a inovačním aktivitám a
jejich zapojení do systému inovací je však
nízké.Inovační systém je založen na
značném počtu uznaných veřejných a
soukromých výzkumných institucí,
vysokých škol, jakož i vědeckých parků a
velkém počtu široké škály podniků
využívající své vlastní výzkumná a
inovační oddělení nebo specializovaných
reginálních klasterech. Zřizování sítí a
podpora prostřednictvím činností
zaměřených na přenos technologií
založených na existujících inovačních
strategiích může pomoci zajistit přístup k
regionálním systémům inovací a zapojení
do těchto systémů. Při uplatňování
tohoto přístupu se program bude
zaměřovat na oblasti jako například
infrastruktura, služby poskytované
podnikatelům a podpora podnikání,
přenos technologií a výzkum.
Přeshraniční spolupráce doplní
regionální a národní aktivity, posílí
aktivitu jednotlivých firem a přispěje k
upevnění jejich pozice v konkurenčním
prostředí.
Přírodní a kulturní dědictví (např. Zelený
pás Evropy, památky UNESCO je
důležitým faktorem pro regionální
integraci, základním předpokladem pro
vysokou kvalitu života a v neposlední
řadě přispívá k udržitelnému místnímu a
regionálnímu hospodářskému rozvoji.
V mnoha řípadech nejsou řádně
chráněny a rozvíjeny, také díky jejich
horší dostupnosti a nedostatečné
infrastruktuře. IP 6 c byla zvolena s cílem
chránit toto jmění koordinovaným
způsobem, déle je šetrně rozvíjet a
udržet jejich bohatou různorodost pro

budoucí generace. Zvýšení atraktivity
regionu ochranou životního prostředí a
podpořením ekologicky a ekonomicky
udržitelnéhorozvoje vyžaduje rovnováhu
mezi trvale udržitelným rozvojem
v oblasti životního
prostředí,hospodářském a sociokulturním prostředí., .
(Chráněné) přírodní zdroje jsou nejen
jedinečné bohatství tohoto regionu, ale
také přináší jistá omezení, pokud jde o
rozvoj infrastruktury, a omezuje také
některé hospodářské činnosti. Mezi
hlavní ekologické výzvy v regionu patří
ochrana citlivé krajiny, která přihlédne
k demografickému a hospodářskému
rozvoji (např. voda, půda, energie) a
důsledkům klimatických změn.
V zájmu zajištění co nejefektivnějšího
příspěvku tohoto programu k naplnění
cílů strategie Evropa 2020 byla IP 6 d
zvolena tak, aby se zaměřovala na hlavní
ekologické výzvy v regionu, mezi něž
patří například:

IP 6 d:
Ochrana a obnova biologické
rozmanitosti a půdy a podpora
ekosystémových služeb včetně
prostřednictvím sítě Natura 2000
a ekologických infrastruktur
-

-

-

IP 6 f:
Podpora inovačních technologií s
cílem zlepšit ochranu životního
prostředí a účinnost zdrojů
v odpadovém hospodářství,
vodním hospodářství, pokud jde o
půdu nebo s cílem snížit
znečištění ovzduší

TC 10:
Investice do
vzdělávání, odborné

IP 10 b (čl. 7(a) iii nařízení EÚS):
Investice do vzdělávání, odborné
přípravy a školení za účelem
získávání dovedností a
celoživotního učení: vypracováním
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intenzivnější využívání půdy v
důsledku demografického a
hospodářského rozvoje s negativními
dopady na biodiverzitu,
negativní dopady klimatických změn
ovlivňující regionální ekosystém,
místní populaci a ekonomický systém,
riziko narušení a zranitelnosti
biodiverzity.

Kombinace dobrých přírodních
podmínek, silné tradice ochrany
životního prostředí, rozsáhlého knowhow v oblasti ekologických technologií
týkajících se např. využití obnovitelných
zdrojů energií, či existující
(specializované) výzkumné instituce jsou
základními předpoklady pro vývoj a
implementaci nových přístupů, produktů
a postupů. Výběrem této IP program
přispěje k ekektivnímu využívání zdrojů a
ekoinovací prostřednictvím realizace
inovativních techologií a pilotních
projektů.
Pro inteligentní a inkluzivní politiku
rozvoje a růstu jsou hlavním
předpokladem kvalifikační dovednosti,
které jsou zapotřebí především ke
zlepšení a posílení přeshraničních aktivit.

přípravy a
odborného výcviku k
získávání dovedností
a do celoživotního
učení

TC 11:

a naplňováním společných
programů vzdělávání, odborné
přípravy a školení

IP 11 (čl. 7(a) iv nařízení EÚS):

Posilování
institucionální
kapacity veřejných
orgánů a
zúčastněných stran a
přispívání k účinné
veřejné správě

Posilování institucionální kapacity
orgánů veřejné správy a
zúčastněných subjektů a účinné
veřejné správy: podporou právní
a správní spolupráce a spolupráce
mezi občany a institucemi;

V přeshraničním kontextu je velice
důležitý rozvoj postupů zaměřených na
sociální inovace a kulturu (např. jazyky,
kulturní aktivity, sdílené dovednosti,
společný základ zkušeností…), které
podmiňují společný rozvoj.
Přeshraniční aktivity jsou založeny na
intenzivní spolupráci a komunikaci.
V posledních letech byly zřízeny společné
správní a řídící struktury a sítě propojující
různé instituce, regionální aktéry a
občanskou společnost. Analýza těchto
sítí ukazuje, že existují specifické potřeby
implementovat a posílit stávající sítě a
platformy spolupráce a dále také
vytvářet nové možnosti podporující
spolupráci mezi organizacemi,
veřejnosprávním sektorem a občany.

1.2 Odůvodnění přidělení finančních prostředků
Implementace programu by měla podpořit inovativní udržitelný rozvoj inovativního
inteligentního a inkluzivního ekonomického rozvoje v přeshraniční dimenzi. Jednotlivé tematické
cíle a investiční priority byly zvoleny tak, aby byly v souladu se společnou strategií vycházející z
analýzy regionu. Během procesu přípravy programu bylo zorganizováno několik regionálních a
tematických workshopů, kterých se zúčastnili zástupci veřejnosprávního sektoru, nevládních
organizací, obcí a dalších soukromých a veřejných institucí, během nichž si tyto subjekty vyměnily
své zkušenosti týkajících se potřeb nové generace přeshraničních programů. Ex-ante hodnotitelé
doprovázeli proces přípravy programu a analyzovali jednotlivé verze operačního programu.
Většina připomínek byla zapracována v průběhu diskuse v rámci bilaterární skupiny pro přípravu
programu (viz. Zpráva o hodnocení ex-ante– přehled doporučení).

Hlavní prvky této společné strategie byly zformulovány následovně:


posílení stávajících struktur spolupráce a komunikace, jakož i institucionálních kapacit,



rozvoj inovativního a na dovednosti orientovaného ekonomického a sociálního systému,



zajištění regionální, sociální a přeshraniční dostupnosti pracovních míst, bydlení,
veřejných a soukromých služeb, inovací a know-how, přírodního i kulturního bohatství,



posílení odolnosti regionálních ekonomik vůči klimatickým rizikům,



zvýšení kvality a dostupnosti přírodních a kulturních zdrojů,



harmonizace (regionálního) právního a institucionálního rámce.

V pozičním dokumentu EK pro Českou republiku se požadavky a specifikace pro přeshraniční
spolupráci zaměřují na:


silnější provázanost s programy cíle Investice pro růst a zaměstnanost a ostatními EU a
národními programy s cílem využít synergií intervencí v různých tematických oblastech,
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strategický přístup zohledňující zkušenosti z předchozích programových období a
posílený smysl pro partnerství.

Tento strategický přístup zohledňuje rozdíly a různorodost přeshraničního regionu a program se
z tohoto důvodu zaměřuje na čtyři tematické cíle, jejichž smyslem je podpořit proces rozvoje
regionu na základě:







znalostí, výzkumu a inovací, integrace MSP do systému inovací a zřízení systému
přeshraniční výměny informací,
ekologičtější, zdrojově efektivnější a konkurenceschopnější ekonomiky zahrnující
přeshraniční mobilitu a zohledňující dopady změn klimatu,
ochrany a rozvoje přírodního a kulturního dědictví jakožto hlavních prvků posilujících
udržitelný cestovní ruch, jakožto součást územní strategie zaměřené na dosažení růstu
podporujícího zaměstnanost,
ekologické stability a zkvalitnění ekosystému,
rozvoje administrativní kapacity a posílení struktur přeshraniční spolupráce.

V nadcházejících letech by měl program přispět k strategii Evropa 2020 prostřednictvím podpory
projektů a aktivit v oblasti výzkumu a inovací, do nichž se zapojí soukromé i veřejné výzkumné a
inovativní instituce i podniky.
Celkový rozpočet programu činí 115 134 884 EUR s příspěvkem z Evropského fondu pro regionální
rozvoj ve výši 97 814 933 mil. EUR. Přeshraniční program je třeba chápat jako doplněk národních
a regionálních programů pro investice do růstu a tvorby pracovních míst a programu ESF se
zaměřením na společné činnosti typické pro přeshraniční oblast. Tento přístup je v relevantních
případech vyjádřen alokací finančních prostředků pro tematický cíl 1 a 10, kde se předpokládá cca
26,2 mil. EUR, což odpovídá přibližně 27 % celkového příspěvku z EFRR.
Velkou důležitost problematiky životního prostředí a efektivního využívání zdrojů dokazuje
rozpočtová alokace: 45,4 mil. EUR resp. cca 46 % celkového EFRR rozpočtu programu je vyhrazeno
pro aktivity v rámci této priority. V rámci tohoto tematického cíle je IP 6 c – ochrana, propagace
a rozvoj kulturního a přírodního dědictví – tou nejdůležitější s podílem cca 33 % z celkového
rozpočtu programu. Dále následuje ochrana a propagace biodiverzity a ekosystémových služeb.
Velký podíl rozpočtu, který je vyhrazen pro 6 c, mj. ukazuje potřebu realizace rekonstrukcí a
modernizace pozemních komunikací, aby se zlepšila přeshraniční dostupnost stávajícího
kulturního a přírodního dědictví pro rekreační a turistické aktivity. Za účelem zvýšení přeshraniční
dostupnosti stávajícího kulturního a přírodního dědictví, budou tyto aktivity doplněny o
rekonstrukce silniční infrastruktury a řízení dopravních toků.
20,37 mil. EUR, což je přibližně 21 % z rozpočtu programu bude k dispozici pro projekty v rámci
tematického cíle 11, tedy tematického cíle velice důležitého pro program spolupráce. Na rozdíl
od ostatních tematických cílů bude očekávaná velikost projektů menší, a tak bude v rámci tohoto
tematického cíle realizováno více projektů mnohem.
Rozpočtová linie pro technickou pomoc činí 6 %, resp. 5,9 mil. EUR financování z EFRR.
Tato alokace vychází ze zkušeností z předchozích období, z informací o plánovaných projektech a
aktivitách získaných na regionálních workshopech a z plánovaných projektů připravovaných
administrativními orgány. V souladu se článkem 6 nařízení o EÚS je 80 % alokace EFRR
koncentrována do čtyř tematických cílů. Také ex-ante hodnotitelé doporučili ve svém předběžné
zprávě větší koncentraci. Na základě jejich doporučení byla provedena redukce tematických cílů
a investičních priorit.
Tato alokace plní požadavek využívat dostupné evropské, národní i regionální finanční prostředky
úsporným a efektivním způsobem s cílem podpořit přeshraniční rozvoj, dosáhnout přidané
hodnoty a co nejvyššího zviditelnění a účinnosti podporovaných akcí.
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Tabulka: Finanční alokace podle IP (EFRR)
IP
1a
1b
6c
6d
6f
10
11
Technická pomoc
Celkem

EUR
7 419 202
5 063 100
32 586 081
7 475 234
5 358 234
13 675 112
20 369 075
5 868 895
97 814 933

Podíl v %
8%
5%
33%
8%
5%
14 %
21%
6%
100 %
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Tabulka 2: Přehled investiční strategie programu spolupráce
Prioritní osa

Podpora
z EFRR (EUR)

Podíl (%) celkové podpory Unie pro program
spolupráce (podle fondu)
EFRR

ENI (použije-li se)

NPP (použije-l
se)

Tematický cíl

Investiční priority

Specifické
cíle
odpovídající
investičním prioritám

Ukazatele
výsledků
odpovídající
specifickému cíli

Posílení
výzkumu,
technologického
rozvoje a inovací

7 419 202

85 %

x

x

Posílení
výzkumu,
technologického
rozvoje a inovací

Posílení výzkumné a
inovační infrastruktury
a kapacit pro rozvoj
vynikající
úrovně
výzkumu a inovací a
podpora
odborných
středisek,
zejména
těch,
jež
jsou
předmětem
celoevropského zájmu

Zlepšené a rozšířené
výzkumné a inovační
kapacity

RI1 - Výzkumná kvóta

Posílení
výzkumu,
technologického
rozvoje a inovací

5 063 100

85 %

x

x

Posílení
výzkumu,
technologického
rozvoje a inovací

Podpora podnikových
investic do výzkumu a
inovací a vytváření
vazeb a součinnosti
mezi podniky, středisky
výzkumu a vývoje a
odvětvím
vysokoškolského
vzdělávání,
zejména
podporou investic v
oblasti vývoje produktů
a služeb, přenosu
technologií, sociálních
inovací, ekologických
inovací,
aplikací
veřejných
služeb,
stimulace
poptávky,
vytváření sítí, klastrů a
otevřených
inovací

Podpora
zapojení
podniků (zejména MSP)
do systému inovací

RI2 - Výdaje na výzkum a
inovace
v
podnikatelském
sektoru v % HDP
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prostřednictvím
inteligentní
specializace a podpory
technického
a
aplikovaného výzkumu,
pilotních linek, opatření
k včasnému ověřování
produktů, schopnosti
vyspělé
výroby
a
prvovýroby, zejména v
oblasti
klíčových
technologiích a šíření
technologií
pro
všeobecné využití
Životní prostředí
a zdroje

32 586 081

85 %

x

x

Zachování a ochrana
životního prostředí a
podpora
účinného
využívání zdrojů

Zachování,
ochrana,
propagace a rozvoj
přírodního a kulturního
dědictví

Zhodnocení kulturního
a přírodního dědictví
společného
regionu
udržitelným způsobem

RI3 - Přenocování v
regionu

Životní prostředí
a zdroje

7 475 234

85 %

x

x

Zachování a ochrana
životního prostředí a
podpora
účinného
využívání zdrojů

Ochrana a obnova
biologické rozmanitosti
a půdy a podpora
ekosystémových
služeb,
včetně
prostřednictvím
sítě
Natura
2000
a
ekologických
infrastruktur

Nárůst
ekologické
stability a zlepšení
ekosystémových služeb

RI4 Podíl kategorií
hodnocení 4 a 5 měřící
kvalitu
životního
prostředí
a
ekosystémových služeb

Životní prostředí
a zdroje

5 358 234

85 %

x

x

Zachování a ochrana
životního prostředí a
podpora
účinného
využívání zdrojů

Podpora inovativních
technologií s cílem
zlepšit
ochranu
životního prostředí a
účinnost
zdrojů
v
odpadovém
hospodářství, vodním
hospodářství,
pokud

Podpora
využití
ekologicky inovativního
potenciálu regionu

RI5 – Podíl kategorií
hodnocení 4 a 5 měřící
úroveň
ekologicky
inovativních aktivit
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jde o půdu nebo s cílem
snížit znečištění ovzduší
Rozvoj lidských
zdrojů

13 675 112

85 %

x

x

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

Investice do vzdělávání,
odborné přípravy a
školení za účelem
získávání dovedností a
celoživotního
učení:
vypracováním
a
naplňováním
společných programů
vzdělávání,
odborné
přípravy a školení

Rozšíření
společné
nabídky vzdělávání a
kvalifikačních aktivit s
cílem zvýšit využití
potenciálu
lidských
zdrojů v přeshraničním
regionu

RI6 - Společná nabídka
vzdělávání a kvalifikace

Udržitelné sítě a
institucionální
spolupráce

20 369 075

85 %

x

x

Posilování
institucionální kapacity
veřejných orgánů a
zúčastněných stran a
přispívání k účinné
veřejné správě

Posílení institucionální
kapacity
orgánů
veřejné
správy
a
zúčastněných subjektů
a
účinné
veřejné
správy: podpora právní
a správní spolupráce
mezi
občany
a
institucemi

Podpora přeshraniční
spolupráce komunit a
institucí ve společném
regionu

RI7 - Podíl kategorií
hodnocení 4 (nad
průměr) a 5 (intenzivní)
měřící
úroveň
spolupráce/integrace

Technická
pomoc

5 868 895

85 %

x

x

x

x
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Zajištění efektivní
bezproblémové
implementace
programu

a

x

ODDÍL 2 PRIORITNÍ OSY
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) a c) nařízení (EU) č. 1299/2013)

ODDÍL 2. A Popis prioritních os jiných než technická pomoc
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1299/2013)

2.A.1a Prioritní osa 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

ID

1

Název

Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

Celá prioritní osa bude realizována výhradně prostřednictvím finančních nástrojů
Celá prioritní osa bude realizována výhradně prostřednictvím finančních nástrojů nastavených na
úrovni EU
Celá prioritní osa bude realizována výhradně prostřednictvím komunitně vedeného místního
rozvoje

2.A.2a Odůvodnění pro vytvoření prioritní osy, která zahrnuje více než jeden tematický cíl
(Odkaz: čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) č. 1299/2013)

Není relevantní
2.A.3a Fond a základ pro výpočet podpory EU

CS

Fond

EFRR

Základ pro výpočet
(celkové způsobilé výdaje
nebo způsobilé veřejné
výdaje)

Celkové způsobilé výdaje

27

CS

2.A.4aa Investiční priorita 1a: Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj
vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod i) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Investiční
priorita

Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající
úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež
jsou předmětem celoevropského zájmu.

2.A.5aa Specifické cíle odpovídající investiční prioritě a očekávané výsledky
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod i) a ii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

ID

1.a

Specifický cíl

Zlepšené a rozšířené výzkumné a inovační kapacity

Výsledky,
kterých členské
státy
chtějí
dosáhnout
s podporou EU

Region disponuje značným počtem prestižních výzkumných institucí a moderní
infrastrukturou v inovativních odvětvích s vysokou přidanou hodnotou, jako je
biotechnologie, materiálové inženýrství, nanotechnologie, informační a
komunikační technologie (IKT), automobilový průmysl aj.
Hodnocení inovační výkonnosti podle srovnávacího nástroje Innovation Union
Scoreboard označuje programový region zčásti jako vedoucí inovátory (východní
část Rakouska), inovační následovníky (východní část českých regionů a západní
část rakouských regionů) a západní část českého regionu jako mírného inovátora.
Investice do adekvátní infrastruktury a růst kapacit na straně jedné a možnost
sdílení nových nebo stávajících modernizovaných/upravených/rozšířených
kapacit na straně druhé by měly vést k realizaci synergických efektů a rozšířit
regionální potenciál.
Předpokládané výsledky těchto investic:
o rozšíření a zlepšení systému inovací díky společnému využívání
výzkumných a inovačních kapacit,
o nová a intenzivnější spolupráce mezi stávajícími institucemi ve
strategických oblastech výzkumu a inovací,
o realizace úspor z rozsahu díky přeshraničnímu sdílení stávajících
kapacit.
Zvolený ukazatel „výzkumná kvóta“, který je jedním z hlavních cílových
indikátorů v rámci strategie Evropa 2020, představuje úroveň výzkumných a
inovačních aktivit. Plánované intervence budou přispívat k nárůstu výdajů na
výzkum a inovace. Výzkumná kvóta je definována jako podíl výdajů na vědu a
výzkum na HDP. Předpokládá se, že hodnota čitatele se bude zvyšovat a bude
mít vliv na výzkumnou kvótu.
Jako výchozí hodnota byla určena výzkumná kvóta ve výši 2,7 % z roku 2011.
S ohledem na vývoj mezi lety 2009 a 2011, kdy byl nárůst z 2,58 % na 2,7 %, cílová
hodnota pro rok 2023 byla stanovena výše 3,0%.
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Tabulka 3: Specifické programové ukazatele výsledků
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod ii) nařízení (EU) č. 1299/2013)
ID

Ukazatel

RI1

Výzkumná
kvóta

Měrná
jednotka

%

Výchozí
hodnota

2,7

Výchozí
rok

2011

Cílová
hodnota
(2023)

3,0

Zdroj
údajů

Četnost
podávání
zpráv

Eurostat,

2017, 2020,
2023

2.A.6aa Opatření, jenž mají být podpořena v rámci investiční priority
2.A.6.1aa Popis druhu a příkladů opatření, jenž mají být podporovány, a jejich a očekávaný přínos
ke specifickým cílům, případně včetně stanovení hlavních cílových skupin, konkrétních cílových
území a druhů příjemců
(Odkaz: čl. 8 odst. 2, písm. b) bod iii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Investiční priorita

Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající
úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch,
jež jsou předmětem celoevropského zájmu.

V rámci této investiční priority budou s cílem dosáhnout daného specifického cíle realizovány
následující typy aktivit jako např.:
a) Přípravné studie a plánovací aktivity pro investice do infrastruktury pro výzkum a inovace, které
budou společně využívat/sdílet spolupracující instituce pro výzkum a inovace z obou stran hranice
b) Investice do nových společně využívaných/sdílených výzkumných a inovačních zařízení nebo
rozšíření a modernizace technologických zařízení, výzkumných kapacit a laboratoří, které jsou
v regionálním/přeshraničním zájmu
c) Podpora konkrétních přeshraničních výzkumných a inovačních aktivit (projektů) využívajících
stávající výzkumné a inovační kapacity na jedné či druhé straně hranice a pomoc při přípravě
implementace výsledků.
Záměrem je využít stávající výzkumné a inovační kapacity na jedné či druhé straně hranice s cílem
realizovat úspory z rozsahu a prostřednictvím společného používání zvýšit využití stávajících kapacit
namísto nákupu podobných kapacit na obou stranách hranice.
Hlavní cílové skupiny


CS

veřejné a soukromé instituce pro výzkum a inovace
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vysoké školy



podniky



neziskový sektor



veřejný sektor

Typy příjemců


veřejné a soukromé instituce pro výzkum a inovace



vysoké školy



orgány veřejné správy (stát, kraje, obce a jimi zřizované organizace)



neziskové organizace

Specifikace cílového území
Programová oblast

2.A.6.2aa Hlavní zásady pro výběr operací
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod iii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Investiční priorita

Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající
úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch,
jež jsou předmětem celoevropského zájmu.

I. Výběr intervencí v rámci různých investičních priorit se bude řídit následujícími obecnými principy:
Strategický význam:


projekt přispívá ke specifickému cíli/specifickým cílům příslušné investiční priority a
tematickému cíli jak je stanoveno v čl.9 Obecného nařízení a čl.5 nařízení o EFRR



soudržnost s příslušnými strategiemi/koncepty na regionální/národní úrovni

Partnerství:


partneři projektu jsou způsobilými žadateli podle pravidel programu a mají kapacitu na řádné
řízení projektu

Regionální význam:

CS



intervence odrážejí socioekonomickou situaci regionu (potřeby anebo potenciály) a mají
významný pozitivní vliv na sociálně-ekonomický rozvoj



projekt přispívá k lepší soudržnosti a integraci společného regionu anebo přispívá k posílení
společné identity
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Přeshraniční charakter projektu:


projekt splňuje kritéria přeshraniční spolupráce (čl. 12, odst. 4) nařízení o EÚS)



projekt je realizován na obou stranách hranice nebo v jedné zemi za předpokladu, že
přeshraniční dopady a přínosy jsou stanovené a zřejmé (čl. 12, odst. 2) nařízení o EÚS)

Specifické vlastnosti projektu:


projekt má jasnou intervenční logiku a výdaje jsou efektivní



výsledky projektu mají trvale udržitelný charakter (v relevantních případech)

Horizontální zásady:


intervence berou v úvahu zásady rovnoprávnosti mužů a žen a nulové diskriminace



intervence budou implementovány s ohledem na trvale udržitelný rozvoj

Veřejná podpora:


postupováno bude v souladu s platnými pravidly EU pro veřejnou podporu. V relevantních
případech budou použita nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis nebo nařízení
(EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy
prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, případně bude projekt
notifikován Evropské Komisi

II. Další specifické principy platné pro tuto investiční prioritu:


u všech podporovaných projektů musí být v roli partnera aktivně zapojena instituce pro výzkum a
inovace,



podporovány budou pouze ty studie, strategie, plány a podobné přeshraniční mechanismy a
řešení, které mohou průkazně doložit, nebo u nichž lze realisticky předpokládat, že reálně či
prakticky přispějí k udržitelnému rozvoji společné oblasti.

2.A.6.3aa Plánované využití finančních nástrojů
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod iii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Investiční priorita

Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající
úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež
jsou předmětem celoevropského zájmu.

Plánované využití není relevantní
finančních
nástrojů

CS
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2.A.6.4aa Plánované využití velkých projektů
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod iii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Investiční priorita Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající
úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež
jsou předmětem celoevropského zájmu.
není relevantní

2.A.6.5aa Ukazatele výstupů
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod iv) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Tabulka 4: Společné a programově specifické ukazatele výstupů

ID

Ukazatel (název ukazatele)

Měrná jednotka

Cílová
hodnota
(2023)

Zdroj údajů

Četnost podávání
zpráv

OP1

Počet přeshraničních
mechanismů na poli výzkumu
a vývoje (studie, strategie
atd.)

mechanismus

5

monitorování

ročně

Počet výzkumných ústavů,
které se účastní
přeshraničních, nadnárodních
nebo meziregionálních
výzkumných projektů

organizace

15

monitorování

ročně

OP2

2.A.4ab Investiční priorita 1b: Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb
a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod i) nařízení č. 1299/2013)

Investiční
priorita

CS

Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a
součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím
vysokoškolského vzdělávání, zejména podporou investic v oblasti vývoje
produktů a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací, ekologických
inovací, aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a
otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace a podpory
technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému
ověřování produktů, schopnosti vyspělé výroby a prvovýroby, zejména v oblasti
klíčových technologiích a šíření technologií pro všeobecné využití
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2.A.5ab Specifické cíle odpovídající investiční prioritě a očekávané výsledky
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod i) a ii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

ID

1b

Specifický cíl

Podpora zapojení podniků (zejména MSP) do systému inovací

Výsledky,
kterých chtějí
členské
státy
dosáhnout
s podporou EU

Inovační systém přeshraničního regionu je založen na značném počtu
veřejných a soukromých výzkumných institucí, vysokých škol umístěných
ve městech, jakož i v (regionálních) vědeckých parcích. Nespočet velkých
podniků má vlastní oddělení výzkumu a inovací a specializovaných
regionálních klastrů podporují své členy ve vytváření sítí.
V programové oblasti dominují MSP jako hlavní skupina podniků, ale jejich
zapojení do inovačního sytému a jejich činnost v oblasti výzkumu a inovací
je v porovnání s velkými podniky se zvláštním rozpočtem a speciálním
oddělením pro výzkum a inovace velice malá. Tvorba sítí, činnosti v oblasti
transferu technologií a ostatních aktivit na podporu výzkumu a inovací mají
silný potenciál zintenzivnit a zajistit integraci MSP do systému inovací.
Vedle tzv. „vedoucích inovátorů“, kterými jsou obykle velké podniky, je pro
růst inovačního potenciálu regionu důležitý proces zavádění MSP do
systému inovací.
Předpokládané výsledky:
o Podniky (zejména MSP) budou lépe integrovány do regionálního
systému inovací a jejich inovační aktivity (nové výrobky, služby,
procesy…) porostou;
o Vysoké školy a výzkumné instituce jsou více propojeny s regionálními
potřebami (např. MSP, klastry) a rostoucí měrou spolupracují
s podniky (zejména s MSP). Přeshraniční spolupráce mezi podniky a
výzkumnými a inovačními institucemi je viditelná a bude se
zintenzivňovat;
o větší regionální a sektorové rozšíření procesů výzkumu a vývoje v
rámci regionu.
Tato investiční priorita se zaměřuje na zapojení podniků (zejména MSP).
Úspěch těchto intervencí bude měřen pomocí ukazatele „výdaje na
výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru“. Data budou získávána
z Eurostatu. Odhad cílové hodnoty je založen na vývoji do roku 2009. Podíl
výdajů na výzkum a inovace v % na HDP vzrostl v období roku 2009 a 2011
z 1,6 % na 1,8%.
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Tabulka 3: Specifické programové ukazatele výsledků (podle specifického cíle)
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod ii) nařízení (EU) č. 1299/2013)
ID

Ukazatel

Měrná
jednotka

Výdaje na
výzkum a inovace
v podnikatelském
sektoru v % HDP

RI2

%

Výchozí
hodnota

1,8 %

Výchozí
rok

2011

Cílová
hodnota
(2023)

2,2%

Zdroj údajů

EUROSTAT

Četnost
podávání
zpráv
2017,
2020, 2023

2.A.6ab Opatření, jež mají být podpořena v rámci investiční priority
2.A.6.1ab Popis druhu a příkladů opatření, jenž mají být podporovány, a jejich a očekávaný přínos
ke specifickým cílům, případně včetně stanovení hlavních cílových skupin, konkrétních cílových
území a druhů příjemců
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod iii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Investiční priorita

Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a
součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím
vysokoškolského vzdělávání, zejména podporou investic v oblasti vývoje
produktů a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací, ekologických
inovací, aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů
a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace a podpory
technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému
ověřování produktů, schopnosti vyspělé výroby a prvovýroby, zejména
v oblasti klíčových technologiích a šíření technologií pro všeobecné využití

Na základě stávajících národních a regionálních inovačních strategií je velice důležité se soustředit na
nevyužitý přeshraniční potenciál v podnikatelském sektoru, jakož i na spolupráci veřejných a
soukromých výzkumných institucí (včetně vysokých škol) s podnikatelským sektorem –MSP jsou
hlavním segmentem pro místní a regionální ekonomiky v přeshraniční oblasti, stejně tak velké podniky
vystupující jako „vedoucí regionální inovátoři“ s potenciálem podnítit rozvoj inovativnosti a vytvářet
inovativní sítě a řetězce. Plánované intervence budou tento přístup podporovat následujícím
způsobem:

CS



Podnikatelskému sektoru (zejména MSP) se dostane podpory v inovativní orientaci díky
spolupráci s výzkumnými institucemi nebo díky vytváření klastrů a sítí poboček;



Podpoří se know-how a přenos informací na zlepšení komerční životaschopnosti obchodních
partnerů;



Podniky (zejména MSP) budou integrovány do regionálního systému inovací s cílem přiblížit je
více výsledkům výzkumu a inovací;
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Budou se propagovat přeshraniční institucionální sítě za účelem zajištění systematického
rozvoje spolupráce a budování kapacit.

V rámci investiční priority budou podporovány následující typy aktivit:
a) Společné výzkumné projekty, přenosy technologií a přenosy know-how mezi
výzkumnými/technologickými institucemi a podniky (včetně nezbytného vybavení pro
výzkum a inovace)
b) Systémová opatření napomáhající podnikům (primárně MSP) připojit se k systému inovací a
využívat výsledky regionálního systému výzkumu a inovací (včetně konkrétních služeb
v sektoru výzkumu a inovací – zprostředkování informací, kontaktů, poradenství a další
pomoc podnikům (v první řadě MSP) zaměřená na jejich větší inovativnost)
c) Propagace aktivit v oblasti vytváření sítí a spolupráce mezi výzkumnými institucemi,
vzdělávacími/výzkumnými institucemi, vysokými školami a podniky.
Poskytne se podpora vytváření sítí a spolupráci, které umožňují podnikům (zejména MSP)
využívat výsledky výzkumu a inovací, zvyšují jejich inovativnost a podporují je při vstupu do
systému inovací.
Hlavní cílové skupiny
 veřejné a soukromé instituce pro vývoj a inovace


vysoké školy



podniky, zejm. MSP



neziskový sektor



veřejný sektor

Typy příjemců
 podniky


veřejné a soukromé instituce pro výzkum a inovace



vysoké školy



orgány veřejné správy (stát, kraje, obce a jimi zřizované organizace)



neziskové organizace



komory a sdružení

Specifikace cílového území
Programová oblast

2.A.6.2ab

Hlavní zásady pro výběr operací

(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod iii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Investiční priorita

CS

Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a
součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím
vysokoškolského vzdělávání, zejména podporou investic v oblasti vývoje
produktů a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací, ekologických
inovací, aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů
a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace a podpory
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technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému
ověřování produktů, schopnosti vyspělé výroby a prvovýroby, zejména
v oblasti klíčových technologiích a šíření technologií pro všeobecné využití

I. Výběr intervencí v rámci různých investičních priorit se bude řídit následujícími obecnými principy:
Strategický význam:


projekt přispívá ke specifickému cíli/specifickým cílům příslušné investiční priority a
tematickému cíli jak je stanoveno v čl.9 Obecného nařízení a čl.5 nařízení o EFRR



soudržnost s příslušnými strategiemi/koncepty na regionální/národní úrovni

Partnerství:


partneři projektu jsou způsobilými žadateli podle pravidel programu a mají kapacitu na řádné
řízení projektu

Regionální význam:


intervence odrážejí socioekonomickou situaci regionu (potřeby anebo potenciály) a mají
významný pozitivní vliv na sociálně-ekonomický rozvoj



projekt přispívá k lepší soudržnosti a integraci společného regionu anebo přispívá k posílení
společné identity

Přeshraniční charakter projektu:


projekt splňuje kritéria přeshraniční spolupráce (čl. 12, odst. 4) nařízení o EÚS)



projekt je realizován na obou stranách hranice nebo v jedné zemi za předpokladu, že
přeshraniční dopady a přínosy jsou stanovené a zřejmé (čl. 12, odst. 2) nařízení o EÚS)

Specifické vlastnosti projektu:


projekt má jasnou intervenční logiku a výdaje jsou efektivní



výsledky projektu mají trvale udržitelný charakter (v relevantních případech)

Horizontální zásady:


intervence berou v úvahu zásady rovnoprávnosti mužů a žen a nulové diskriminace



intervence budou implementovány s ohledem na trvale udržitelný rozvoj

Veřejná podpora:


CS

postupováno bude v souladu s platnými pravidly EU pro veřejnou podporu. V relevantních
případech budou použita nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis nebo nařízení
(EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy
prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, případně bude projekt
notifikován Evropské Komisi
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II. Další specifické principy platné pro tuto investiční prioritu:


zohlední se dopad realizovaných akcí na MSP



v případě poskytnutí dotace velkému podniku, se řídící orgán ujistí, že finanční příspěvek
z fondů nezpůsobí podstatnou ztrátu pracovních míst ve stávající lokalitě v rámci Evropské unie

2.A.6.3ab Plánované využití finančních nástrojů
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod iii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Investiční priorita

Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a
součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím
vysokoškolského vzdělávání, zejména podporou investic v oblasti vývoje
produktů a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací, ekologických
inovací, aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů
a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace a podpory
technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému
ověřování produktů, schopnosti vyspělé výroby a prvovýroby, zejména
v oblasti klíčových technologiích a šíření technologií pro všeobecné využití

Plánované využití
finančních nástrojů

není relevantní

2.A.6.4ab

Plánované využití velkých projektů

(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod iii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Investiční priorita

Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a
součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím
vysokoškolského vzdělávání, zejména podporou investic v oblasti vývoje
produktů a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací, ekologických
inovací, aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů
a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace a podpory
technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému
ověřování produktů, schopnosti vyspělé výroby a prvovýroby, zejména
v oblasti klíčových technologiích a šíření technologií pro všeobecné využití

není relevantní

2.A.6.5ab Ukazatele výstupů
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod iv) nařízení (EU) č. 1299/2013)
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Tabulka 4: Společné a programově specifické ukazatele výstupu
ID

OP3

OP4

Ukazatel (název ukazatele)

Počet zavedených nebo zlepšených
služeb na podporu inovativnosti
podniků
Počet podniků, které se účastní
přeshraničních, nadnárodních a
meziregionálních výzkumných projektů

Měrná
jednotka

Cílová hodnota (2023)

Zdroj údajů

Četnost podávání
zpráv

služby

8

monitorování

ročně

podniky

6

monitorování

ročně

2.A.7ab Výkonnostní rámec
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod v) nařízení (EU) č. 1299/2013 a příloha II nařízení (EU) č. 1303/2013)

Tabulka 5: Výkonnostní rámec prioritní osy
Prio
ritní
osa

Typ
ukazatele
(klíčový krok
provádění,
finanční
výstupu
nebo
popřípadě
ukazatel
výsledků)

1

ID

Ukazatel nebo
klíčový krok
provádění

OP2

Počet výzkumných
ústavů, které se
účastní
přeshraničních,
nadnárodních nebo
meziregionálních
výzkumných
projektů

ukazatel
výstupu

1

OP4
ukazatel
výstupu

1

Finanční
ukazatel

FI1

Počet podniků,
které se účastní
přeshraničních,
nadnárodních a
meziregionálních
výzkumných
projektů
Certifikované
způsobilé výdaje

Měrná
jednotka
(použije-li
se)

Milník pro
rok 2018

Konečný
cíl (2023)

Zdroj údajů

organizac
e

2

15

monitorování

služby

1

8

monitorování

EUR

1 791 939

14 685 060

Popří
padě
vysvě
tlení
releva
ntnos
ti
ukaza
tele

monitorování

Další kvalitativní informace o stanovení výkonnostního rámce
(nepovinné)
2.A.8a Kategorie zásahů
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod vii) nařízení (EU) č. 1299/2013)
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Kategorie zásahů odpovídající obsahu prioritní osy vycházející z nomenklatury přijaté Komisí a orientační
rozdělení podpory Unie.

Tabulky. 6 až 9: Kategorie zásahů
Tabulka 6: Dimenze 1 - Oblast zásahu
Prioritní osa

Kód

Posílení výzkumu,
technologického rozvoje a inovací

Částka (EUR)

058 Výzkumné a inovační infrastruktury (veřejný sektor)

3.120.576

059 Výzkumné a inovační infrastruktury (soukromý sektor,
včetně vědeckých parků)
060 Činnosti v oblasti výzkumu a inovací ve veřejných
výzkumných střediscích a střediscích kompetencí včetně
vytváření sítí
061 Činnosti v oblasti výzkumu a inovací v soukromých
výzkumných střediscích, včetně vytváření sítí
062 Přenos technologií a spolupráce mezi univerzitami a
podniky, která je prospěšná především pro malé a střední
podniky
063 Podpora klastrů a podnikatelských sítí, které jsou
prospěšné především pro malé a střední

624.116

4.368.805
1.248.230

1.872.345
1.248.230

Tabulka 7: Dimenze 2 - Forma financování
Prioritní osa

Kód

Posílení výzkumu,
technologického rozvoje a inovací

Částka (EUR)

01 Nevratný grant

12.482.302

Tabulka 8: Dimenze 3 – Typ území
Prioritní osa

Kód

Posílení výzkumu,
technologického rozvoje a inovací

Částka (EUR)

01 Velké městské oblasti (vysoká hustota osídlení >50 000
obyvatel)

8.737.612

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

3.120.575

03 Venkovské oblasti (řídce osídlené)

624.115

Tabulka 9: Dimenze 6 - Mechanismus územního plnění
Prioritní osa
Posílení výzkumu,
technologického rozvoje a inovací

Kód

Částka (EUR)

07 Není relevantní

0

2.A.9a Shrnutí plánovaného využití technické pomoci, jež v případně 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 (v případě potřeby)
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(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod vi) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Prioritní osa

Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

Není relevantní

2.A.1b Prioritní osa 2: Životní prostředí a zdroje
ID

2

Název

Životní prostředí a zdroje

Celá prioritní osa bude realizována výhradně prostřednictvím finančních nástrojů
Celá prioritní osa bude realizována výhradně prostřednictvím finančních nástrojů nastavených na
úrovni EU
Celá prioritní osa bude realizována výhradně prostřednictvím komunitně vedeného místního
rozvoje

2.A.2b Odůvodnění pro vytvoření prioritní osy, která zahrnuje více než jeden tematický cíl
(Odkaz: čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) č. 1299/2013)

není relevantní
2.A.3b Fond a základ pro výpočet podpory EU
Fond

EFRR

Základ pro výpočet
(celkové způsobilé výdaje
nebo způsobilé veřejné
výdaje)

Celkové způsobilé výdaje

2.A.4ba Investiční priorita 6c: Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního
dědictví
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod i) nařízení (EU) č. 1299/2013)
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Investiční priorita

Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního
dědictví

2.A.5ba Specifické cíle odpovídající investiční prioritě a očekávané výsledky
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod i) a ii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

ID

6.c

Specifický cíl

Zhodnocení kulturního a přírodního dědictví společného regionu
udržitelným způsobem

Výsledky, kterých členské
státy chtějí dosáhnout
s podporou EU

Bohaté kulturní a přírodní dědictví regionu obsahuje unikátní
přírodní bohatství ( Zelený pás Evropy podél bývalé „ Železné
opony“ stejně jako kulturní památky (místního významu stejně jako
památky UNESCO).
Některé přírodní a kulturní atraktivní lokality nejsou náležitě
chráněny a rozvíjeny, také díky jejich horší dostupnosti
v bezprostřední blízkosti hranice. Toto může být významná překážka
při ochraně zhodnocení těchto přírodních a kulturních zdrojů.
Cílem programu je chránit toto bohatství koordinovaným způsobem,
citlivě dále rozvíjet a udržovat toto bohatou rozmanitost pro budoucí
generace. Jako vedlejší efekt tento proces zhodnocení a ochrany bude
vytvářet nové potenciály pro hospodářskou diverzifikaci místních
ekonomik a udržitelného/ soft cestovního ruchu. To vyžaduje pečlivou
rovnováhu mezi podmínkami pro udržitelnosti v oblasti hospodářské,
sociokulturní a v oblasti životního prostředí. Program si klade za cíl
vytvořit pro tuto rovnováhu mezi podmínkami celkový rámec.
Tento společný přístup ke kulturnímu a přírodnímu dědictví je cesta
ke společné historii a společné kultuře a bude současně přispívat
ke společné identitě a zlepšovat ekologickou stabilitu. na konci
tohoto procesu a díky investicím programu a integrovaného rámce
bude příhraniční region těžit z:

-

-

lépe chráněné, zachované a zpřístupněné přírodní a kulturní
dědictví (památky),
společné strategické přístupy k ochraně, rozvoji a propagaci
dědictví, které vyrovnává ekonomické, sociální a
environmentální zájmy a
zlepšený potenciál pro soft (měkkou) turistiku , která je
postavená na šetrném a udržitelném zhodnocení kulturního a
přírodního dědictví.

K měření výsledků plánované intervence byl zvolen ukazatel „zvýšení
atraktivity“ měřený změnou v počtu přenocování v daném regionu.
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Plánované aktivity mají potenciál zvýšit atraktivitu regionu. Větší
atraktivita znamená více hostů a tak i ovlivní i počet přenocování.
Rozvoj turismu není výhradně závislý na kvalitě turistické nabídky,
ale také na externích vlivech jakou je hospodářský vývoj a/nebo
změny ve spotřebitelských návycích.

Tabulka 3: Specifické programové ukazatele výsledků
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod ii) nařízení (EU) č. 1299/2013)
ID

Ukazatel

RI3

Přenocování
v regionu

Měrná
jednotka

počet

Výchozí
hodnota

22,028 mil.

Výchozí
rok

2013

Cílová
hodnota4
(2023)

31,5 mil.

Zdroj dat

národní
statistiky

Četnost
podává
ní zpráv
2017,
2020,
2023

2.A.6ba Opatření, jenž mají být podpořena v rámci investiční priority
2.A.6.1ba Popis druhu a příkladů opatření, jenž mají být podporovány, a jejich a očekávaný přínos
ke specifickým cílům, případně včetně stanovení hlavních cílových skupin, konkrétních cílových
území a druhů příjemců
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod iii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Investiční priorita

Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního
dědictví

Podporované akce přispějí k ochraně, propagaci a rozvoji bohatého a různorodého kulturního a
přírodního dědictví v regionu česko-rakouského pohraničí udržitelným a úsporným způsobem.
Předpokládá se, že všechny uvedené aktivity (i kdyby k nim došlo jen na jedné straně hranice) zlepší
stav a potenciál dalšího udržitelného využívání kulturních/přírodních zajímavostí a památek, pokud
budou vycházet z národních, regionálních nebo společných strategií. Intervence musí mít potenciál
pro dosažení významného pozitivního dopadu na místní ekonomiku, životní prostředí a/nebo
společnou identitu populace v tomto regionu.
Tam, kde je to nezbytné pro dosažení cíle zhodnocení a ochrany přírodního a kulturního dědictví
regionu, a kde dostupnost představuje překážku pro dosahování tohoto cíle, může být jako
doprovodné opatření podpořen rozvoj dopravní infrastruktury. Tyto investice jsou však pouze
podpůrné (doprovodné) k jiným investicím v oblasti přírodního a kulturního dědictví a musí
jednoznačně přispívat k dosahování vybraného tematického cíle, resp. investiční priority a jejího
specifického cíle.

4

CS

Pro EFRR a Fond soudržnosti mohou být cílové hodnoty kvalitativní, nebo kvantitativní.
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Podporované aktivity k dosažení tohoto specifického cíle zahrnují tyto typy akcí:
a) systémová opatření podporující nebo vytvářející společný rámec (např. studie, strategie,
plány, systematické propagační aktivity) v oblasti ochrany, rozvoje a využívání kulturního a
přírodního dědictví,
b) rekonstrukce, obnova, ochrana a propagace prvků kulturního a přírodního dědictví regionu
(např. přírodní monumenty, chráněné oblasti , historické památky a muzea),
c) ochrana, rozvoj a propagace nehmotného kulturního dědictví přeshraničního regionu,
splňujícího definici UNESCO (např. vědomosti a zkušenosti týkající se přírody apod.) ,
d) informační opatření a investice malého rozsahu v oblasti veřejně přístupné turistické
infrastruktury (např. informační tabule, návštěvnické systémy) s cílem udržitelného využití
kulturních a přírodních památek,
e) zlepšení dopravní infrastruktury zahrnující silnice, cyklostezky a stezky pro pěší zajištující
dostupnost stávajícího kulturního a přírodního dědictví pro veřejnost. Investice do silnic
mohou být podpořeny pouze jako doplňkové k jiným investicím do přírodního a kulturního
dědictví, podpořeným z ESI fondů a musí jednoznačně přispívat k dosahování vybraného
tematického cíle, resp. investiční priority a jejího specifického cíle. Investice do silnic musí být
doprovodného charakteru a jsou realizovány pouze jako doplňkové k opatřením v oblasti
ochrany a zachování přírodního a kulturního dědictví přeshraničního regionu.

Hlavní cílové skupiny


místní obyvatelé



neziskový sektor (zejména zapojený do ochrany, řízení a propagace kulturního a přírodního
dědictví)



veřejný sektor (zejména zapojený do ochrany, řízení a propagace kulturního a přírodního
dědictví)



podniky, zejm. MSP



turisté

Typy příjemců


orgány veřejné správy (stát, obce, kraje a jimi zřizované organizace)



neziskové organizace zapojené do ochrany, řízení a propagace kulturního a přírodního dědictví



veřejné instituce pro výzkum a inovace



vysoké školy komory a sdružení

Specifikace cílového území
Programová oblast

2.A.6.2ba Hlavní zásady pro výběr operací
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod iii) nařízení (EU) č. 1299/2013)
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Investiční priorita

Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního
dědictví

I. Výběr intervencí v rámci různých investičních priorit se bude řídit následujícími obecnými principy:
Strategický význam:


projekt přispívá ke specifickému cíli/specifickým cílům příslušné investiční priority a
tematickému cíli jak je stanoveno v čl.9 Obecného nařízení a čl.5 nařízení o EFRR



soudržnost s příslušnými strategiemi/koncepty na regionální/národní úrovni

Partnerství:


partneři projektu jsou způsobilými žadateli podle pravidel programu a mají kapacitu na řádné
řízení projektu

Regionální význam:


intervence odrážejí socioekonomickou situaci regionu (potřeby anebo potenciály) a mají
významný pozitivní vliv na sociálně-ekonomický rozvoj



projekt přispívá k lepší soudržnosti a integraci společného regionu anebo přispívá k posílení
společné identity

Přeshraniční charakter projektu:


projekt splňuje kritéria přeshraniční spolupráce (čl. 12, odst. 4) nařízení o EÚS)



projekt je realizován na obou stranách hranice nebo v jedné zemi za předpokladu, že
přeshraniční dopady a přínosy jsou stanovené a zřejmé (čl. 12, odst. 2) nařízení o EÚS)

Specifické vlastnosti projektu:


projekt má jasnou intervenční logiku a výdaje jsou efektivní



výsledky projektu mají trvale udržitelný charakter (v relevantních případech)

Horizontální zásady:


intervence berou v úvahu zásady rovnoprávnosti mužů a žen a nulové diskriminace



intervence budou implementovány s ohledem na trvale udržitelný rozvoj

Veřejná podpora:


CS

postupováno bude v souladu s platnými pravidly EU pro veřejnou podporu. V relevantních
případech budou použita nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis nebo
nařízení (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108
Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, případně bude
projekt notifikován Evropské Komisi
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II. Další specifické principy platné pro tuto investiční prioritu:


Podpořené dědictví (památky) musí být veřejně přístupné



Investice do kulturních/přírodních zajímavostí a památek budou v souladu s relevantními
regionálními, národními nebo společně odsouhlasenými strategiemi/koncepty



Podporovány budou pouze ty studie, strategie, plány a podobné přeshraniční mechanismy a
řešení, které mohou průkazně doložit, nebo u nichž lze realisticky předpokládat, že reálně či
prakticky přispějí k udržitelnému rozvoji společné oblasti.



Projekty zlepšující dostupnost přírodního a kulturního dědictví (památek) zkvalitněním
dopravní (silniční) infrastruktury a řízení dopravních toků musí splnit kritéria:


doplňkovosti a vzájemné souvislosti s ostatními relevantními aktivitami (investicemi)
– tj. rekonstrukce silnice musí doplňovat/vzájemně souviset s jinými investicemi
financovanými z programu přeshraničního spolupráce nebo jiných programů cíle
Investice pro růst a zaměstnanost v období 2014 – 2020 realizovanými v oblasti
zachování, ochrany, propagace a rozvoje kulturního a přírodního dědictví



jasného prokázání, že nedostatečná dostupnost je překážkou, která nyní brání ochraně,
zachování a valorizaci přírodního a kulturního dědictví..

2.A.6.3ba Plánované využití finančních nástrojů
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod iii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Investiční priorita

Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního
dědictví

Plánované využití
finančních nástrojů

není relevantní

2.A.6.4ba Plánované využití velkých projektů
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod iii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Investiční priorita

Zachování, ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví

není relevantní

2.A.6.5ba Ukazatele výstupů
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod iv) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Tabulka 4: Společné a programově specifické ukazatele výstupů
ID

CS

Ukazatel (název
ukazatele)

Měrná jednotka

Cílová
hodnota
(2023)

Zdroj údajů
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Četnost
podávání
zpráv

CS

OP 5

OP 6

OP 7

CO14

Počet prvků, které jsou
součástí
kulturního/přírodního
dědictví se zvýšenou
atraktivitou

prvky

8

monitorování

ročně

Počet přeshraničních
mechanismů pro zajištění
společného řízení
společného dědictví

mechanismy

12

monitorování

ročně

Počet nově
vybudovaných/
zlepšených prvků veřejné
turistické infrastruktury

prvky

5

monitorování

ročně

km

10

monitorování

ročně

Celková délka
rekonstruovaných nebo
modernizovaných silnic

2.A.4bb Investiční priorita 6d: Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora
ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod i) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Investiční priorita

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora
ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000
a ekologických infrastruktur

2.A.5bb Specifické cíle odpovídající investiční prioritě a očekávané výsledky
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod i) a ii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

ID

2b

Specifický cíl

Nárůst ekologické stability a zlepšení ekosystémových služeb

Výsledky, kterých chtějí
členské státy dosáhnout
s podporou EU

Krajinná a přírodní stanoviště v programové oblasti byla a jsou lidmi
nepříznivě ovlivněna. Každý den je několik hektarů zemědělské a
lesní půdy v regionu zastavěno pro účely osídlení, infrastruktury,
výroby energie, likvidace odpadů nebo z ekonomických důvodů.
Tyto tendence mají negativní dopad na biodiverzitu a fungování
ekosystémů a vedou k destabilizaci a zranitelnosti regionu.
V regionu jsou také pozorovatelné účinky klimatických změn,
přičemž regionální ekosystémy, místní populaci i některá odvětví
ekonomiky (např. zemědělství, turismus, energetika) vzrůstající
měrou ovlivňují povodně a sucha a jiné klimatické vlivy.
Krajina a životní prostředí jsou spolu spjaty, jsou neoddělitelné a
nekončí na administrativních hranicích. Pro region je nezbytné

CS

46

CS

hledat společná řešení, která jsou efektivní i v přeshraničním
rozsahu.
Proto mezi očekávané výsledky investiční priority patří:
o stále koordinovanější přístupy a společná řešení zabývající
se problematikou přeměny krajiny, zmírňování účinků
klimatických změn a zachování biodiverzity,
o opatření Zelené infrastruktury realizovaná jako nástroj
pomáhající uchovat biodiverzitu ve společném
přeshraničním regionu a napomáhající ekosystémům
správně fungovat,
o mít lépe řízená, chráněná a postupně vylepšovaná přírodní
stanoviště a ekologicky zranitelnou krajinu,
o zlepšit znalosti a povědomí obyvatel a místních
společenství ohledně ekologické stability
Ukazatel výsledků „ Podíl kategorií hodnocení 4 (nad průměr)
a 5 (intenzivní) byl zvolen pro měření úrovně spolupráce,
integrace, harmonizace a soudržnosti místní a regionální
správy.
Vybraný ukazatel výsledků podíl kategorií 4 a 5 měřící kvalitu
životního prostředí a ekosystémových služeb v příhraničním
regionu vznikl na základě průzkumu organizovaného ve
spolupráci ŘO a programových partnerů v únoru 2015
(podrobnosti viz. příloha Dokumentace k výkonnostními rámci
– Metodické poznámky).

Tabulka 3: Specifické programové ukazatele výsledků (podle specifického cíle)
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod ii) nařízení (EU) č. 1299/2013)
ID

Ukazatel

RI4

Podíl kategorií
hodnocení 4 a 5
měřící kvalitu
životního prostředí
a ekosystémových
služeb

Měrná
jednotka

%

Výchozí
hodnota

38,4%

Výchozí
rok

2015

Cílová
hodnota
5 (2023)

45%

Zdroj dat

Četnost
podávání
zpráv

průzkum (relevantní
aktéři v oblasti
ochrany životního
prostředí/krajiny)

2017, 2020,
2023

zorganizovaný ŘO
na podzim 2014

2.A.6bb Opatření, jenž mají být podpořena v rámci investiční priority
2.A.6.1bb Popis druhu a příkladů opatření, jenž mají být podporovány, a jejich a očekávaný přínos
ke specifickým cílům, případně včetně stanovení hlavních cílových skupin, konkrétních cílových
území a druhů příjemců

5

CS

Pro EFRR a Fond soudržnosti mohou být cílové hodnoty kvalitativní, nebo kvantitativní.
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CS

(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod iii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Investiční priorita

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora
ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a
ekologických infrastruktur

Pro zajištění životních podmínek a udržitelného socioekonomického rozvoje regionu je zásadní
ochrana a obnova druhové rozmanitosti a zabezpečení ekosystému. V obou zemích je pro biosférické
strategie hlavní zásadou řízení ekosystémů přístup Ekosystém. Znamená to integrované hospodaření
s půdou, vodou a živými zdroji, které prosazuje jejich zachování a udržitelné využívání nestranným
způsobem.
V souladu s národními strategiemi a cíli lze intervence v rámci této IP shrnout do následujících skupin:
Koordinace, Řízení, Veřejná osvěta
V regionu je množství různých chráněných oblastí – národní parky, přírodní parky, RAMSAR a
NATURA 2000, biosférické rezervace aj. Jen některé z nich mají zvláštní řídící struktury, systémy
monitorování jsou odlišné. Na obou stranách hranice je zapotřebí zvýšit povědomí o důležitosti
zachování biodiverzity a trvale udržitelného využívání.
Ekosystémové služby a prevence rizik
Strategie a opatření vycházející z ekosystémů jsou nejudržitelnějšími a nejefektivnějšími nástroji na
obranu proti dopadu klimatických změn. Díky novým inovativním řešením využívajícím jednotlivé
složky a přirozený potenciál zelené infrastruktury lze riziko přírodních katastrof snížit. Plánuje se, že
opatření Zelené infrastruktury budou podporována jako nástroj pomáhající zachovat biodiverzitu,
propojí přírodní stanoviště, budou řešit fragmentaci krajiny a napomáhat řádnému fungování
ekosystémů.
Budou se prosazovat následující typy akcí:
a) investice do Zelené infrastruktury, tj. přírodní a krajinné prvky, které přispívají k:
- prevenci povodní anebo retenci vody (jako je obnova zátopových území,
mokřadů, renaturalizace řek a říčních břehů, hodnocení a řízení rizik
katastrof
- adaptaci na klimatické změny nebo zmírnění negativních dopadů (včetně
opatření řešících sucha),
- lepší migraci druhů ve společném regionu (umělé krajinné prvky apod.);
b) koordinovaná příprava a/nebo implementace soustavy NATURA 2000 a ostatních
konceptů chráněných oblastí a dalších opatření podporujících zachování biodiverzity;
c) příprava a implementace společných přeshraničních mechanismů – např. výzkumů, studií,
strategií, plánů, koordinovaných přístupů k řízení, zvyšování povědomí a vzdělávací
činnosti a dalších společných strukturálních opatření v oblasti ochrany a využití přírody,
krajiny a řek.
Strategie a aktivity v rámci této investiční priority musí být v souladu s prioritami v rámci pilíře
„Ochrana životního prostředí v Dunajském regionu“ a bude podporovat cíl řízení rizik na životní
prostředí a zachování biologické rozmanitosti, krajiny a kvality vzduchu a půdy.

CS
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Hlavní cílové skupiny


stálí obyvatelé



turisté



podniky, zejm. MSP



neziskový sektor



veřejný sektor

Typy příjemců


veřejné instituce pro vývoj a inovace



vysoké školy



orgány veřejné správy (stát, obce, kraje a jimi zřizované organizace)



neziskové organizace zapojené do ochrany, řízení a podpory životního prostředí



komory a sdružení zapojené do ochrany, řízení a podpory životního prostředí

Specifikace cílového území
Programová oblast.

2.A.6.2bb Hlavní zásady pro výběr operací
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod iii) nařízení (EU) č. 1299/2013)
Investiční priorita

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora
ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a
ekologických i infrastruktur

I. Výběr intervencí v rámci různých investičních priorit se bude řídit následujícími obecnými principy:
Strategický význam:


projekt přispívá ke specifickému cíli/specifickým cílům příslušné investiční priority a
tematickému cíli jak je stanoveno v čl.9 Obecného nařízení a čl.5 nařízení o EFRR



soudržnost s příslušnými strategiemi/koncepty na regionální/národní úrovni

Partnerství:


partneři projektu jsou způsobilými žadateli podle pravidel programu a mají kapacitu na řádné
řízení projektu

Regionální význam:

CS
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intervence odrážejí socioekonomickou situaci regionu (potřeby anebo potenciály) a mají
významný pozitivní vliv na sociálně-ekonomický rozvoj



projekt přispívá k lepší soudržnosti a integraci společného regionu anebo přispívá k posílení
společné identity

Přeshraniční charakter projektu:


projekt splňuje kritéria přeshraniční spolupráce (čl. 12, odst. 4) nařízení o EÚS)



projekt je realizován na obou stranách hranice nebo v jedné zemi za předpokladu, že
přeshraniční dopady a přínosy jsou stanovené a zřejmé (čl. 12, odst. 2) nařízení o EÚS)

Specifické vlastnosti projektu:


projekt má jasnou intervenční logiku a výdaje jsou efektivní



výsledky projektu mají trvale udržitelný charakter (v relevantních případech)

Horizontální zásady:


intervence berou v úvahu zásady rovnoprávnosti mužů a žen a nulové diskriminace



intervence budou implementovány s ohledem na trvale udržitelný rozvoj

Veřejná podpora:


postupováno bude v souladu s platnými pravidly EU pro veřejnou podporu. V relevantních
případech budou použita nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis nebo
nařízení (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108
Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, případně bude
projekt notifikován Evropské Komisi

II. Další specifické principy vztahující se na tuto investiční prioritu jsou:


Podporovány budou pouze ty studie, strategie, plány a podobné přeshraniční mechanismy a
řešení, které mohou průkazně doložit, nebo u nichž lze realisticky předpokládat, že reálně či
prakticky přispějí k udržitelnému rozvoji společné oblasti.

2.A.6.3bb Plánované využití finančních nástrojů
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod iii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Investiční priorita

Plánované využití
finančních nástrojů

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora
ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a
ekologických infrastruktur
není relevantní

2.A.6.4bb Plánované využití velkých projektů (v relevantních případech)

CS
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(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod iii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Investiční priorita

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora
ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a
ekologických i infrastruktur

není relevantní

2.A.6.5bb Ukazatele výstupů
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod iv) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Tabulka 4: Společné a programově specifické ukazatele výstupu

ID

OP8

OP9

Ukazatel

Počet realizovaných
prvků zelené
infrastruktury
Počet přeshraničních
mechanismů v oblasti
řízení přírody, krajiny
a biologických druhů

Měrná jednotka

Cílová
hodnota
(2023)

Zdroj údajů

Četnost
podávání zpráv

prvky

4

monitorování

ročně

mechanismus

10

monitorování

ročně

2.A.4 bc Investiční priorita 6f: Podpora inovativních technologií s cílem zlepšit ochranu životního
prostředí a účinnost zdrojů v odpadovém hospodářství, vodním hospodářství, pokud jde o půdu
nebo s cílem snížit znečištění ovzduší
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod i) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Investiční priorita

Podpora inovativních technologií s cílem zlepšit ochranu životního prostředí a
účinnost zdrojů v odpadovém hospodářství, vodním hospodářství, pokud jde o
půdu nebo s cílem snížit znečištění ovzduší

2.A.5bc Specifické cíle odpovídající investiční prioritě a očekávané výsledky
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod i) a ii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

CS

ID

6f

Specifický cíl

Podpora využití ekologicky inovativního potenciálu regionu

Výsledky, kterých
chtějí členské
státy dosáhnout
s podporou EU

Strategie Evropa 2020 prostřednictvím iniciativy Evropa účinněji využívající
zdroje vyzývá členské státy a regiony k odstranění překážek, které brzdí účinné
využívání zdrojů, a k vytvoření vhodného souboru pobídek.
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Vyšší účinnost zdrojů a ekologické inovace dosažené intervencemi v rámci
programu by se měly projevit následujícím způsobem:
o

výsledky výzkumu v oblasti energetické účinnosti, využití obnovitelných
zdrojů energie a nakládání s odpady,

o

pilotní a ukázkové projekty a infrastruktury v oblasti energetické účinnosti,
využití obnovitelných zdrojů energie a nakládání s odpady,

o

rozšířené znalosti a lepší povědomí obyvatelstva v oblasti energetické
účinnosti, využití obnovitelných zdrojů energie a nakládání s odpady.

V rámci daného regionu by měly být prostřednictvím rozvoje a využívání nových
technologií vypracovány inovativní přístupy ke společnému řešení problémů
životního prostředí a na podporu předávání know-how v oblasti energetické
účinnosti, využití obnovitelných zdrojů energie a nakládání s odpady.
Zvolený ukazatel výsledku „Podíl kategorií hodnocení 4 a 5 měřící úroveň
ekologický inovativních aktivit v regionu (regionální difuze ekologicky
inovativních aktivit/technologií) byl vytvořen na základě průzkumu
organizovaném ve spolupráci ŘO a programových partnerů v únoru 2015
(podrobnosti viz příloha Dokumentace k výkonnostnímu rámci – Metodologické
poznámky).

Tabulka 3: Specifické programové ukazatele výsledků (podle specifického cíle)
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod ii) nařízení (EU) č. 1299/2013)
ID

RI5

2.A.6bc

Ukazatel

Podíl kategorií
hodnocení 4 a 5
měřící úroveň
ekologicky
inovativních aktivit

Měrná
jednotk
a

%

Výchozí
hodnota

62,4%

Výchozí
rok

2015

Cílová
hodnota6
(2023)

75%

Zdroj údajů

průzkum
(příslušné
subjekty v oblasti
ŽP/ochrany
krajiny)

Četnost
podávání
zpráv
2017,
2020,
2023

Opatření, jenž mají být podpořena v rámci investiční priority

2.A.6.1bc Popis druhu a příkladů opatření, jenž mají být podporovány, a jejich a očekávaný přínos
ke specifickým cílům, případně včetně stanovení hlavních cílových skupin, konkrétních cílových
území a druhů příjemců
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod iii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

6

CS

Pro EFRR a Fond soudržnosti mohou být cílové hodnoty kvalitativní, nebo kvantitativní.
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Investiční priorita

Podpora inovačních technologií s cílem zlepšit ochranu životního
prostředí a účinnost zdrojů v odpadovém hospodářství, vodním
hospodářství, pokud jde o půdu nebo s cílem snížit znečištění
ovzduší

Ekologickými inovacemi se rozumí jakákoli forma inovace, jejímž cílem je podstatný a prokazatelný
pokrok směrem k dosažení cíle udržitelného rozvoje. Toho lze dosáhnout buď snížením dopadů na
životní prostředí, nebo účinnějším a zodpovědnějším využíváním zdrojů7.
Takový druh inovací bude podporován v případech, kdy je takový výrazný a prokazatelný pokrok
směrem k dosažení cíle udržitelného rozvoje implementován nově v celé programové oblasti, a
rovněž v případech, kdy je takový postup pro jeho část nový – např. zavedení inovativních procesů,
které jsou úspěšně implementovány v jedné části programové oblasti a prostřednictvím
podporovaných opatření v oblasti spolupráce zavedeny v jiné části programové oblasti (jako pilotní
projekt, předávání know-how, osvědčených postupů atd.).
Podporovány budou následující typy akcí:


implementace společných pilotních projektů pro testování a zavádění inovativních
technologií a postupů ke zlepšení ochrany životního prostředí v rámci společného regionu
(např. nakládání s odpady),



inovativní projekty implementované v rámci přeshraniční spolupráce, které se zaměřují na
energetickou účinnost vč. implementace nízkoenergetických řešení (plány řízení, pilotní akce,
předávání know-how a osvědčených postupů atd.).



výzkum, studie, strategie, plány a další mechanismy implementované v rámci přeshraniční
spolupráce na podporu inovativních technologií a přístupů v oblasti ochrany životního
prostředí a účinného využívání zdrojů.

Hlavní cílové skupiny


stálí obyvatelé



veřejné a soukromé instituce pro vývoj a inovace



vysoké školy



podniky



neziskový sektor



veřejný sektor

Typy příjemců

7
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veřejné instituce pro vývoj a inovace



vysoké školy



orgány veřejné správy (stát, obce, kraje a jimi zřizované organizace)

(viz také: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/faq/index_en.htm)
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neziskové organizace zapojené do ochrany, správy a podpory životního prostředí



komory a sdružení

Specifikace cílového území
Programová oblast

2.A.6.2bc Hlavní zásady pro výběr operací
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod iii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Investiční priorita

Podpora inovačních technologií s cílem zlepšit ochranu životního
prostředí a účinnost zdrojů v odpadovém hospodářství, vodním
hospodářství, pokud jde o půdu nebo s cílem snížit znečištění
ovzduší

I. Výběr intervencí v rámci různých investičních priorit se bude řídit následujícími obecnými principy:
Strategický význam:


projekt přispívá ke specifickému cíli/specifickým cílům příslušné investiční priority a
tematickému cíli jak je stanoveno v čl.9 Obecného nařízení a čl.5 nařízení o EFRR




soudržnost s příslušnými strategiemi/koncepty na regionální/národní úrovni

Partnerství:


partneři projektu jsou způsobilými žadateli podle pravidel programu a mají kapacitu na řádné
řízení projektu

Regionální význam:


intervence odrážejí socioekonomickou situaci regionu (potřeby anebo potenciály) a mají
významný pozitivní vliv na sociálně-ekonomický rozvoj



projekt přispívá k lepší soudržnosti a integraci společného regionu anebo přispívá k posílení
společné identity

Přeshraniční charakter projektu:


projekt splňuje kritéria přeshraniční spolupráce (čl. 12, odst. 4) nařízení o EÚS)



projekt je realizován na obou stranách hranice nebo v jedné zemi za předpokladu, že
přeshraniční dopady a přínosy jsou stanovené a zřejmé (čl. 12, odst. 2) nařízení o EÚS)

Specifické vlastnosti projektu:


CS

projekt má jasnou intervenční logiku a výdaje jsou efektivní
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výsledky projektu mají trvale udržitelný charakter (v relevantních případech)

Horizontální zásady:


intervence berou v úvahu zásady rovnoprávnosti mužů a žen a nulové diskriminace



intervence budou implementovány s ohledem na trvale udržitelný rozvoj

Veřejná podpora:


postupováno bude v souladu s platnými pravidly EU pro veřejnou podporu. V relevantních
případech budou použita nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis nebo
nařízení (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108
Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, případně bude
projekt notifikován Evropské Komisi

II. Další specifické principy vztahující se na tuto investiční prioritu jsou:


Podporovány budou pouze ty studie, strategie, plány a podobné přeshraniční mechanismy a
řešení, které mohou průkazně doložit, nebo u nichž lze realisticky předpokládat, že reálně či
prakticky přispějí k udržitelnému rozvoji programového území.

2.A.6.3bc Plánované využití finančních nástrojů
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod iii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Investiční priorita

Plánované využití
finančních nástrojů

Podpora inovačních technologií s cílem zlepšit ochranu životního prostředí
a účinnost zdrojů v odpadovém hospodářství, vodním hospodářství, pokud
jde o půdu nebo s cílem snížit znečištění ovzduší
není relevantní

2.A.6.4bc Plánované využití velkých projektů
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod iii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Investiční priorita

Podpora inovačních technologií s cílem zlepšit ochranu životního prostředí a
účinnost zdrojů v odpadovém hospodářství, vodním hospodářství, pokud jde
o půdu nebo s cílem snížit znečištění ovzduší

není relevantní

2.A.6.5.bc Ukazatele výstupů
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod iv) nařízení (EU) č. 1299/2013)

CS
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Tabulka 4: Společné a programově specifické ukazatele výstupu
ID

Ukazatel (název
ukazatele)

OP 10

OP 11

Měrná
jednotka

Cílová
hodnota
(2023)

Zdroj údajů

Četnost podávání
zpráv

Počet ekologických
inovací zavedených v
příhraniční oblasti

eko-inovace

3

monitorování

roční

Počet přeshraničních
mechanismů v oblasti
ekologických inovací

mechanismus

3

monitorování

roční

2.A.7.bc Výkonnostní rámec
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod v) nařízení (EU) č. 1299/2013 a příloha II nařízení (EU) č. 1303/2013)

Tabulka 5: Výkonnostní rámec prioritní osy
Prioritní
osa

2

2

2

2

Typ
ukazatele
(klíčový krok
provádění,
finanční
výstupu
nebo
popřípadě
ukazatel
výsledků)
ukazatel
výstupu

ukazatel
výstupu

ID

Ukazatel nebo klíčový
krok provádění

OP5

Počet prvků, které
jsou součástí
kulturního/přírodního
dědictví se zvýšenou
atraktivitou

CO14

ukazatel
výstupu

OP9

Finanční
ukazatel

FI2

Celková délka
rekonstruovaných
nebo
modernizovaných
silnic
Počet realizovaných
prvků zelené
infrastruktury
Certifikované
způsobilé výdaje

Měrn
á
jedno
tka
(použi
je-li
se)

Milník pro
rok 2018

Konečný cíl
(2023)

Zdroj údajů

prvky

1

8

monitorování

km

2

10

monitorování

prvky

2

10

monitorování

53 434 764

monitorování

EUR

6 520 356

Popří
padě
vysvě
tlení
releva
ntnos
ti
ukaza
tele

„Prvky“ jsou chápány jako konkrétní hmotné/nehmotné kulturní nebo přírodní dědictví (monumenty, přírodní
parky, tradiční festivaly apod.). Termín „mechanismus“ odkazuje na řešení nebo kombinaci řešení vypracovaných
anebo implementovaných v rámci přeshraničních projektů s cílem řešit společné / sdílené výzvy. Řešení mohou
mít kromě jiného podobu koncepcí, strategií, výzkumů, studií plánů, koordinovaných přístupů řízení, zvyšování
povědomí, vzdělávacích aktivit a dalších strukturálních kooperativních opatření v oblasti ochrany a využití přírody
a krajiny.
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Další kvalitativní informace o stanovení výkonnostního rámce
nepovinné

2.A.8b Kategorie zásahů
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod vii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Kategorie zásahů odpovídající obsahu prioritní osy vycházející z nomenklatury přijaté Komisí a
orientační rozdělení podpory Unie.
Tabulky 6 až 9: Kategorie zásahů
Tabulka 6: Dimenze 1 - Oblast zásahu
Prioritní osa
Životní prostředí a zdroje

Životní prostředí a zdroje

Životní prostředí a zdroje

Kód

Částka (EUR)

090 Cyklistické stezky a stezky pro pěší

3.747.113

091 Rozvoj a podpora turistického potenciálu přírodních
oblastí
092 Ochrana, rozvoj a podpora veřejných objektů
cestovního ruchu
093 Rozvoj a podpora veřejných služeb v oblasti
cestovního ruchu
034 Ostatní rekonstruované nebo modernizované silnice
(dálnice, vnitrostátní, regionální či místní silnice)
085 Ochrana a obnova biologické rozmanitosti, ochrana
přírody a ekologická infrastruktura
086 Ochrana, obnova a udržitelné využívání lokalit sítě
Natura 2000
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 zvyšování povědomí, civilní ochrany a
systémů a infrastruktur řízení katastrof
013 Energeticky účinná renovace veřejné infrastruktury,
demonstrační projekty a podpůrná opatření

12.347.459

017 Nakládání s odpady v domácnostech (včetně opatření
týkající se minimalizace, třídění a recyklace)

2.725.173

2.270.977
1.391.954
11.581.985
3.179.369
2.270.977

3.633.565

2.270.977

Tabulka 7: Dimenze 2 - Forma financování
Prioritní osa
Životní prostředí a zdroje

Kód

Částka (EUR)

01 Nevratná dotace

45.419.549

Tabulka 8: Dimenze 3 - Typ území
Prioritní osa

CS

Kód

Částka (EUR)
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Životní prostředí a zdroje

01 Velké městské oblasti (vysoká hustota osídlení >50
000 obyvatel)

4.541.955

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

9.083.910

03 Venkovské oblasti (řídce osídlené)

31.793.684

Tabulka 9: Dimenze 6 - Mechanismus územního plnění
Prioritní osa

Kód

Životní prostředí a zdroje

Částka (EUR)

07 Není relevantní

0

2.A.9b Shrnutí plánovaného využití technické pomoci, jež v případně 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 (v případě potřeby)
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod vi) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Prioritní osa

Životní prostředí a zdroje

nerelevantní

2.A.1c Prioritní osa 3: Rozvoj lidských zdrojů
ID

3

Název

Rozvoj lidských zdrojů

Celá prioritní osa bude realizována výhradně prostřednictvím finančních nástrojů
Celá prioritní osa bude realizována výhradně prostřednictvím finančních nástrojů nastavených na
úrovni EU
Celá prioritní osa bude realizována výhradně prostřednictvím komunitně vedeného rozvoje

2.A.2c Odůvodnění pro vytvoření prioritní osy, která zahrnuje více než jeden tematický cíl
(Odkaz: čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) č. 1299/2013)

není relevantní
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2.A.3c Fond a základ pro výpočet podpory EU
Fond

EFRR

Základ pro výpočet
(celkové způsobilé
výdaje nebo
způsobilé veřejné
výdaje)

Celkové výdaje

2.A.4c Investiční priorita 10a: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem
získávání dovedností a celoživotního učení
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod i) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Investiční priorita

10a: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem
získávání dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním
společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení

2.A.5c Specifické cíle odpovídající investiční prioritě a očekávané výsledky
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod i) a ii) nařízení (EU) č. 1299/2013)
ID

3.a

Specifický cíl

Rozšíření společné nabídky vzdělávání a kvalifikačních aktivit s cílem
zvýšit využití potenciálu lidských zdrojů v přeshraničním regionu

Výsledky, kterých
členské státy chtějí
dosáhnout
s podporou EU

Z obecného hlediska jsou obyvatelé a pracovní síly v regionu vzdělaní a
kvalifikovaní. Dynamika ekonomického rozvoje ale zároveň vyžaduje
adaptační proces i v oblasti vzdělávání a kvalifikace. To znamená větší
soudržnost vzdělávacího systému s potřebami a možnostmi příhraničního
trhu práce a zapojení podniků (zejména malých a středních podniků
vzhledem k jejich vyšší flexibilitě) do systému získávání kvalifikace.
Vzdělávání a kvalifikace jsou základními prvky v procesu přeshraniční
integrace a inkluzivního rozvoje společnosti. Znalost politické a správní
situace na obou stranách hranice, právní a institucionální struktury, aktérů
a jejich kompetencí je důležitou podmínkou pro zřízení společných struktur
a spolupráce.
Investice do lidí a jejich dovedností je jedna z prioritních os formulovaných
v Podunajské strategii, identifikované výzvy a pánované aktivity v rámci této
IP bude přispívat k implementaci společné strategie Dunajského regionu.
Předpokládané výsledky zahrnují:
o zlepšení stávající spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a
ekonomickým sektorem,

CS
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o větší zapojení malých a středních podniků do systému získávání
kvalifikace,
o lepší společný rámec pro vzdělávání a kvalifikaci.
Pro měření výsledků plánované intervence byl zvolen indikátor „ Společná
nabídka vzdělávání a kvalifikace“. Tento indikátor obsahuje a popisuje
společné (např. přeshraniční) aktivity v oblasti vzdělávání a kvalifikace
(společné: odborná příprava, kurzy, vzdělávací programy a další formy
společného vzdělávání a školení, studentské výměny apod.). Posun v této
nabídce jasně demonstruje dosažení specifického cíle. Výchozí hodnota byla
stanovena na základě průzkumu organizovaném v únoru 2015.

Tabulka 3: Specifické programové ukazatele výsledků (podle specifického cíle)
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod ii) nařízení (EU) č. 1299/2013)
ID

RI6

Ukazatel

Měrná
jednotka

Výchozí
hodnota

Společná nabídka
vzdělávání a
kvalifikace

počet

75

Výchozí
rok

2015

Cílová
hodnota8
(2023)
100

Zdroj
údajů

Četnost
podávání
zpráv

Průzkum

2017, 2020,
2023

2.A.6c Opatření, jenž mají být podpořena v rámci investiční priority
2.A.6.1c Popis druhu a příkladů opatření, jenž mají být podporovány, a jejich a očekávaný přínos
ke specifickým cílům, případně včetně stanovení hlavních cílových skupin, konkrétních cílových
území a druhů příjemců
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod iii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Investiční priorita

Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem
získávání dovedností a celoživotního učení: vypracováním a
naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a
školení

V příhraničních regionech jsou studenti a posluchači konfrontováni s několika problémy, jako jsou
například omezený přístup ke vzdělávacímu systému, nestandardní administrativní struktury a systémy

8

CS

Pro EFRR a Fond soudržnosti mohou být cílové hodnoty kvalitativní, nebo kvantitativní.

60

CS

certifikace, různé jazyky a kulturní hodnoty a také vliv historických aspektů na společný růst. Tyto
problémy do značné míry určují každodenní život obyvatel a vzájemnou výměnu informací.
Kromě technických a ekonomických schopností zůstává jednou z nejdůležitějších věcí pro další rozvoj
příhraničních regionů (včetně trhu práce) a integračního procesu znalost cizích jazyků a jiných kultur.
Vzdělávací instituce mají za úkol přispět k hospodářské a sociální harmonizaci a ke kulturní a
psychologické integraci příhraničních regionů.
V rámci investiční priority a s cílem dosáhnout konkrétního cíle mohou být implementovány například
následující typy činností:
a) přizpůsobení vzdělávacích podmínek/systémů hospodářským a kulturním potřebám společného
regionu (uspokojení potřeb trhu práce atd.),
b) akce na podporu harmonizace systému odborného vzdělávání k uspokojování potřeb společného
trhu práce (např. společné programy na podporu dlouhodobých stáží studentů ve firmách v
příhraničních oblastech – „duální vzdělávání“),
c) rozvoj a implementace společných systémových opatření a společně implementované programy
v oblasti vzdělávání v podobě:
 studijních plánů/osnov,
 výměn studentů a pracovníků,
 přípravy základních zásad pro harmonizaci a uznávání kvalifikací,
 specializovaných dvojstranných odborně vzdělávacích programů,
 výuky cizích jazyků.
Typy plánovaných intervencí zahrnují studie a odborné posudky, plánovací činnosti, jakož i investice
do infrastruktury, zařízení a vybavení (za podmínek stanovených ve formě specifických výběrových
kritérií).
Hlavní cílové skupiny


stálí obyvatelé



vzdělávací instituce



podniky



veřejný sektor (zejm. instituce na trhu práce)

Typy příjemců


vzdělávací instituce



vysoké školy



orgány veřejné správy (stát, kraj, obec a jimi zřizované organizace)



neziskové organizace zapojené do vzdělávání



komory a sdružení

Specifikace cílového území
Programová oblast

2.A.6.2c Hlavní zásady pro výběr operací
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod iii) nařízení (EU) č. 1299/2013)
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Investiční priorita

Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem
získávání dovedností a celoživotního učení: vypracováním a
naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a
školení

I. Výběr intervencí v rámci různých investičních priorit se bude řídit následujícími obecnými principy:
Strategický význam:


projekt přispívá ke specifickému cíli/specifickým cílům příslušné investiční priority a
tematickému cíli jak je stanoveno v čl.9 Obecného nařízení a čl.5 nařízení o EFRR



soudržnost s příslušnými strategiemi/koncepty na regionální/národní úrovni

Partnerství:


partneři projektu jsou způsobilými žadateli podle pravidel programu a mají kapacitu na řádné
řízení projektu

Regionální význam:


intervence odrážejí socioekonomickou situaci regionu (potřeby anebo potenciály) a mají
významný pozitivní vliv na sociálně-ekonomický rozvoj



projekt přispívá k lepší soudržnosti a integraci společného regionu anebo přispívá k posílení
společné identity

Přeshraniční charakter projektu:


projekt splňuje kritéria přeshraniční spolupráce (čl. 12, odst. 4) nařízení o EÚS)



projekt je realizován na obou stranách hranice nebo v jedné zemi za předpokladu, že
přeshraniční dopady a přínosy jsou stanovené a zřejmé (čl. 12, odst. 2) nařízení o EÚS)

Specifické vlastnosti projektu:


projekt má jasnou intervenční logiku a výdaje jsou efektivní



výsledky projektu mají trvale udržitelný charakter (v relevantních případech)

Horizontální zásady:


intervence berou v úvahu zásady rovnoprávnosti mužů a žen a nulové diskriminace



intervence budou implementovány s ohledem na trvale udržitelný rozvoj

Veřejná podpora:


CS

postupováno bude v souladu s platnými pravidly EU pro veřejnou podporu. V relevantních
případech budou použita nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis nebo nařízení
(EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy
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CS

prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, případně bude projekt
notifikován Evropské Komisi

II. Další specifické principy platné pro tuto investiční prioritu:
Vzdělávací infrastruktura (jako součást podporované akce) je financována pouze pod podmínkou, že:


je nezbytně nutná pro realizaci projektu a dosažení jeho cíle,



představuje menší část celkového rozpočtu a



je přímo spjata s vzdělávacími aktivitami.

2.A.6.3c Plánované využití finančních nástrojů
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod iii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Investiční priorita

Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání
dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných
programů vzdělávání, odborné přípravy a školení

Plánované využití
finančních
nástrojů

není relevantní

2.A.6.4c Plánované využití velkých projektů
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod iii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Investiční priorita

Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku za účelem
získání dovedností a celoživotní vzdělávání prostřednictvím rozvoje a
implementace společných schémat vzdělávání, odborného výcviku a odborné
přípravy

není relevantní

2.A.6.5c Ukazatele výstupů
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod iv) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Tabulka 4: Společné a programově specifické ukazatele výstupů
ID

CO46

CS

Ukazatel (název ukazatele)

Počet účastníků společných programů
vzdělávání a odborné přípravy na
přeshraniční podporu zaměstnanosti
mládeže, vzdělávacích příležitostí,
vysokoškolského vzdělávání a odborné
přípravy

Měrná
jednotk
a

Cílová
hodnota
(2023)

Zdroj údajů

Četnost
podávání
zpráv

osoby

700

monitorování

ročně

63

CS

OP12

Počet přeshraničních mechanismů na
podporu společného vzdělávání a odborné
přípravy

mechan
ismus

6

monitorování

ročně

2.A.7c Výkonnostní rámec
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod v) nařízení (EU) č. 1299/2013 a příloha II nařízení (EU) č. 1303/2013)

Tabulka 5: Výkonnostní rámec prioritní osy
Prioritní
osa

3

3

3

Typ
ukazatele
(klíčový
krok
provádění,
finanční
výstupu
nebo
popřípadě
ukazatel
výsledků)
ukazatel
výstupu

ID

CO46

ukazatel
výstupu

OP12

Finanční
ukazatel

FI3

Ukazatel nebo
klíčový krok
provádění

Měrn
á
jednot
ka
(použi
je-li
se)

Milník pro
rok 2018

Zdroj
údajů

Počet účastníků
společných
programů vzdělávání
a odborné přípravy
na přeshraniční
podporu
zaměstnanosti
mládeže,
vzdělávacích
příležitostí,
vysokoškolského
vzdělávání a odborné
přípravy

osoby

100

Počet přeshraničních
mechanismů na
podporu společného
vzdělávání a odborné
přípravy

mech
anism
us

EUR

Certifikované
způsobilé výdaje

Konečný cíl
(2023)

700

monitorov
ání

1

6

monitorov
ání

1 963 177

16 088 368

monitorov
ání

Popří
padě
vysvě
tlení
relev
antno
sti
ukaza
tele

Termín „mechanismus“ odkazuje na řešení nebo kombinaci řešení vypracovaných anebo implementovaných v
rámci přeshraničních projektů s cílem řešit společné / sdílené výzvy v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.
Řešení mohou mít kromě jiného podobu např. studií a strategií, společných vzdělávacích rámců, studijních plánů,
dokumentů pro harmonizaci a uznávaní kvalifikací.

Další kvalitativní informace o stanovení výkonnostního rámce
(nepovinné)

2.A.8c Kategorie zásahů
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod vii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

CS
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Kategorie zásahů odpovídající obsahu prioritní osy vycházející z nomenklatury přijaté Komisí a
orientační rozdělení podpory Unie.
Tabulky 6 až 9: Kategorie zásahů
Tabulka 6: Dimenze 1- Oblast zásahu
Prioritní osa
Rozvoj lidských zdrojů

Kód

Částka (EUR)

115 Omezování a prevence předčasného ukončování školní
docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním
programům předškolního, základního a středoškolského
vzdělávání, včetně možností formálního, neformálního a
informálního učení, které umožňuje zpětné začlenění do
procesu vzdělávání a odborné přípravy

3.418.778

118 Zvyšování významu systémů vzdělávání a odborné
přípravy pro trh práce, usnadňování přechodu ze
vzdělávání do zaměstnávání a upevňování systémů
odborné přípravy a vzdělávání, zvyšování jejich kvality, a to
i prostřednictvím mechanismů pro rozpoznávání
schopností, uzpůsobení osnov a vytvoření a rozvíjení
učebních systémů zaměřených na praxi, a to i v rámci
duálního vzdělávání a učňovské přípravy

10.256.334

Tabulka 7: Dimenze 2 - Forma financování
Prioritní osa
Rozvoj lidských zdrojů

Kód

Částka (EUR)

01 Nevratná dotace

13.675.112

Tabulka 8: Dimenze 3 - Typ území
Prioritní osa
Rozvoj lidských zdrojů

Kód

Částka (EUR)

01 Velké městské oblasti (vysoká hustota osídlení >50 000
obyvatel)

6.153.800

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

3.418.778

03 Venkovské oblasti (řídce osídlené)

4.102.534

Tabulka 9: Dimenze 6 - Mechanizmus územního plnění
Prioritní osa
Rozvoj lidských zdrojů

Kód

Částka (EUR)

07 Není relevantní

0

2.A.9c Shrnutí plánovaného využití technické pomoci, jež v případně nutnosti zahrnuje i kroky
k posílení správní kapacity orgánů zapojených do řízení a kontroly programů a příjemců a v

CS

65

CS

nezbytném případě také opatření k posílení správní kapacity příslušných partnerů, aby se mohli
podílet na provádění programů (v případě potřeby)
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod vi) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Prioritní osa

Rozvoj lidských zdrojů

není relevantní

2.A.1.d Prioritní osa 4: Udržitelní sítě a institucionální spolupráce
ID

4

Název

Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

Celá prioritní osa bude realizována výhradně prostřednictvím finančních nástrojů
Celá prioritní osa bude realizována výhradně prostřednictvím finančních nástrojů nastavených na
úrovni EU
Celá prioritní osa bude realizována výhradně prostřednictvím komunitně vedeného rozvoje

2.A.2d Odůvodnění pro vytvoření prioritní osy, která zahrnuje více než jeden tematický cíl
(Odkaz: čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) č. 1299/2013)

není relevantní

2.A.3d Fond a základ pro výpočet podpory EU

CS

Fond

EFRR

Základ pro výpočet
(celkové způsobilé
výdaje nebo
způsobilé veřejné
výdaje)

Celkové způsobilé výdaje
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2.A.4d Investiční priorita 11a: Posílení institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných
subjektů a účinné veřejné správy
Investiční priorita

11a: Posílení institucionální kapacity orgánů veřejné správy a
zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podpora právní a
správní spolupráce mezi občany a institucemi

2.A.5d Specifické cíle odpovídající investiční prioritě a očekávané výsledky
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) body i) a ii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

ID

4.a

Specifický cíl

Podpora přeshraniční spolupráce komunit a institucí ve společném regionu

Výsledky,
kterých členské
státy chtějí
dosáhnout
s podporou EU

V posledních letech se vytvářejí velmi dobré a plodné sousedské vztahy nejen
v rámci stávajících institucionálních a profesních sítí a stávajících správních a
řídících struktur, ale také v rámci každodenního kontaktu občanů a organizací
občanské společnosti.
Struktury přeshraniční spolupráce posilují konkurenceschopnost a inovativní
potenciál regionů. V česko-rakouském příhraničním regionu aktivně působí
různé institucionální sítě, které si kladou za cíl zintenzivnit vzájemnou výměnu
na osobní, administrativní a politické úrovni. To představuje společný pilíř
k budování soudržné identity prostřednictvím projektů přeshraniční
spolupráce v oblasti sociální, kulturní a regionální integrace a rozvoje ke
zlepšení vzájemného porozumění a podporu společní regionální identity.
Intervence v rámci této investiční priority usilují o dosažení vyšší úrovně
regionální integrace, o koordinaci přeshraniční spolupráce a zlepšení
sousedských vztahů ve dvou oblastech:


intenzivnější koordinace, harmonizace a přeshraniční integrace
služeb, standardů, plánování a činností správních struktur a
poskytovatelů veřejných služeb na obou stranách hranice
(institucionální úroveň)
a



zintenzivnění mezikulturní výměny cílem stabilní integrace a
společný růst (úroveň komunit).
Dosažení těchto cílů je zamýšleno implementací široké škály činností v rámci
spolupráce mezi občany, komunitami a institucemi a zapojením občanské
společnosti a jejími aktivitami.
Jako ukazatel výsledků měřící úroveň spolupráce, integrace, harmonizace a
soudržnosti v místní/regionální správě byl zvolen „Podíl kategorií hodnocení
4 (nad průměr) a 5 (intenzivní). Tento indikátor byl určen na
základě průzkumu připravovaným a organizovaným ŘO, v rámci kterého bylo
osloveno 678 osob/institucí v listopadu 2014 (podrobnosti viz příloha
„Dokumentace k výkonnostnímu rámci – Metodické poznámky“).

Tabulka 3: Specifické programové ukazatele výsledků (podle specifického cíle)
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(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod ii) nařízení (EU) č. 1299/2013)
ID

Ukazatel

Podíl
kategorií
hodnocení 4 (nad
průměr)
a
5
(intenzivní) měřící
úroveň
spolupráce/
integrace

RI7

Měrná
jednotka

Výchozí
hodnot
a

Výchozí rok

Cílová
hodnota9
(2023)

Zdroj údajů

Četnost
podávání
zpráv

Průzkum
%
22%

2014

30%
kategorie
4+5

Organizovaný
ŘO v roce
2014

2017,
2020,
2023

2.A.6d Opatření, jenž mají být podpořena v rámci investiční priority
2.A.1d Popis druhu a příkladů opatření, jenž mají být podporovány, a jejich a očekávaný přínos ke
specifickým cílům, případně včetně stanovení hlavních cílových skupin, konkrétních cílových území
a druhů příjemců
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod iii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Investiční priorita

Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a
zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a
správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi

V rámci investiční priority a s cílem dosáhnout konkrétního cíle mohou být implementovány následující
typy činností:
a) podpora spolupráce obcí, měst a regionů a dalších institucí v rámci veřejného sektoru,
b) posílení sítí (zvláště nevládních organizací) na místní/regionální úrovni a podpora potenciálu
pro rozšíření spolupráce s jasným přeshraničním přístupem a cíli,
c) podpora integrace v malém měřítku, spolupráce mezi občany a institucemi a další místní
aktivity zaměřené na soudržnost (SPF).
Na podporu spolupráce a přeshraniční výměny mezi místními obyvateli a místními a regionálními
iniciativami a institucemi v oblasti sociální a kulturní regionální integrace a rozvoje pro lepší vzájemné
porozumění a vytváření společné regionální identity mohou být zřízeny speciální fondy.
Příklady konkrétních oblastí/činností v rámci výše uvedených typů:

9

CS



společné aktivity v rámci sociální, kulturní a jiné podobné spolupráce přispívající k vzájemnému
porozumění a soudržnosti v příhraniční oblasti,



systematická spolupráce vzdělávacích institucí a institucí trhu práce,

Pro EFRR a Fond soudržnosti mohou být cílové hodnoty kvalitativní, nebo kvantitativní.
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spolupráce v oblasti dopravy – opatření pro lepší koordinaci a harmonizaci provozu veřejné
dopravy v příhraničním regionu, opatření pro koordinaci rozvoje dopravních sítí atd.,



spolupráce s orgány odpovědnými za řízení rizik,



spolupráce škol a dalších vzdělávacích institucí (vzájemná setkání, aktivity pro děti atd.),



ostatní opatření týkající se spolupráce v oblasti veřejných služeb a činností ve veřejném zájmu.

Hlavní cílové skupiny


stálí obyvatelé (místní komunity)



turisté



podniky



neziskový sektor



veřejný sektor

Typy příjemců


orgány veřejné správy (stát, kraje, obce a jimi zřizované organizace)



neziskové organizace



komory a sdružení



veřejné instituce pro vývoj a inovace



vzdělávací instituce



vysoké školy

Specifikace cílového území
Programová oblast

2.A.6.2d Hlavní zásady pro výběr operací
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod iii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Investiční priorita

Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a
zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a
správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi

I. Výběr intervencí v rámci různých investičních priorit se bude řídit následujícími obecnými principy:
Strategický význam:


projekt přispívá ke specifickému cíli/specifickým cílům příslušné investiční priority a
tematickému cíli jak je stanoveno v čl.9 Obecného nařízení a čl.5 nařízení o EFRR



soudržnost s příslušnými strategiemi/koncepty na regionální/národní úrovni

Partnerství:


CS

partneři projektu jsou způsobilými žadateli podle pravidel programu a mají kapacitu na řádné
řízení projektu
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Regionální význam:


intervence odrážejí socioekonomickou situaci regionu (potřeby anebo potenciály) a mají
významný pozitivní vliv na sociálně-ekonomický rozvoj



projekt přispívá k lepší soudržnosti a integraci společného regionu anebo přispívá k posílení
společné identity

Přeshraniční charakter projektu:


projekt splňuje kritéria přeshraniční spolupráce (čl. 12, odst. 4) nařízení o EÚS)



projekt je realizován na obou stranách hranice nebo v jedné zemi za předpokladu, že
přeshraniční dopady a přínosy jsou stanovené a zřejmé (čl. 12, odst. 2) nařízení o EÚS)

Specifické vlastnosti projektu:


projekt má jasnou intervenční logiku a výdaje jsou efektivní



výsledky projektu mají trvale udržitelný charakter (v relevantních případech)

Horizontální zásady:


intervence berou v úvahu zásady rovnoprávnosti mužů a žen a nulové diskriminace



intervence budou implementovány s ohledem na trvale udržitelný rozvoj

Veřejná podpora:


postupováno bude v souladu s platnými pravidly EU pro veřejnou podporu. V relevantních
případech budou použita nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis nebo nařízení
(EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy
prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, případně bude projekt
notifikován Evropské Komisi

II. Další specifické zásady platné pro tuto investiční prioritu:


Podporovány budou pouze ty studie, strategie, plány a podobné přeshraniční mechanismy a
řešení, které mohou průkazně doložit, nebo u nichž lze realisticky předpokládat, že reálně či
prakticky přispějí k udržitelnému rozvoji programové oblasti.

2.A.6.3d Plánované využití finančních nástrojů
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod iii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Investiční priorita

CS

Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných
subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a správní spolupráce
a spolupráce mezi občany a institucemi
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Plánované využití
finančních
nástrojů

není relevantní

2.A.6.4d Plánované využití velkých projektů
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod iii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Investiční priorita

Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných
subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a správní spolupráce a
spolupráce mezi občany a institucemi

není relevantní

2.A.6.5d Ukazatele výstupů
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod iv) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Tabulka 4: Společné a programově specifické ukazatele výstupů
ID

OP13

Ukazatel (název
ukazatele)

(Projektoví) Partneři,
kteří jsou formálně a
obsahově zapojení do
přeshraničních aktivit*

Měrná jednotka

Cílová
hodnota
(2023)

Zdroj údajů

Četnost podávání
zpráv

partneři

320

monitorování

ročně

*Pozn.: Partneři, kteří uzavřeli Partnerskou dohodu.

2.A.7d Výkonnostní rámec
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod v) nařízení (EU) č. 1299/2013 a příloha II nařízení (EU) č. 1303/2013)

Tabulka 5: Výkonnostní rámec prioritní osy

CS
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Pri
orit
ní
osa

4

4

Typ ukazatele
(klíčový krok
provádění, finanční
výstupu nebo
popřípadě ukazatel
výsledků)

ukazatel výstupu

Finanční ukazatel

ID

OP13

FI4

Ukazatel
nebo klíčový
krok
provádění

Měrná
jednotka
(použije-li
se)

Milník pro
rok 2018

Konečný cíl
(2023)

Zdroj

Popřípad
ě
vysvětlen
í
relevant
nosti
ukazatel
e

(Projektoví)
Partneři,
kteří jsou
formálně a
obsahově
zapojení do
přeshraničníc
h aktivit

partneři

40

320

monito
rování

Certifikované
způsobilé
výdaje

EUR

2 924 151

23 963 618

monito
rování

údajů

Další kvalitativní informace o stanovení výkonnostního rámce
(nepovinné)

2.A.8.d Kategorie zásahů
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod vii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Kategorie zásahů odpovídající obsahu prioritní osy vycházející z nomenklatury přijaté Komisí a
orientační rozdělení podpory Unie.
Tabulky 6 až 9: Kategorie zásahů
Tabulka 6: Dimenze 1 - Oblast zásahu
Prioritní osa
Udržitelné sítě a institucionální
spolupráce

Kód

Částka (EUR)

119 Investice do institucionální kapacity a účinnosti veřejné
správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní
úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné
správy

20 369 075

Tabulka 7: Dimenze 2- Forma financování
Prioritní osa
Udržitelné sítě a institucionální
spolupráce

Kód

Částka (EUR)

01 Nevratná dotace

20 369 075

Tabulka 8: Dimenze 3 - Typ území
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Prioritní osa

Kód

Udržitelné sítě a institucionální
spolupráce

Částka (EUR)

01 Velké městské oblasti (vysoká hustota osídlení >50 000
obyvatel)

6 110 723

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

8 147 629

03 Venkovské oblasti (řídce osídlené)

6 110 723

Tabulka 9: Dimenze 6 - Mechanizmus územního plnění
Prioritní osa

Kód

Udržitelné sítě a institucionální
spolupráce

Částka (EUR)

07 Není relevantní

0

2.B. Popis prioritních os týkajících se technické pomoci
(Odkaz: čl. 8, odst. 2), písm. c) nařízení (EU) č. 1299/2013)

2.B.1 Prioritní osa: Technická pomoc
ID

5

Název

Technická pomoc

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

EFRR

Základ pro výpočet
(celkové způsobilé
výdaje nebo způsobilé
veřejné výdaje)

Celkové způsobilé výdaje

2.B.3. Specifické cíle a očekávané výsledky
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. c), bod i) a ii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

ID

CS

5
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Specifický cíl

Zajištění efektivní a bezproblémové implementace programu

Výsledky, kterých
členské státy chtějí
dosáhnout s podporou
EU

Využití prostředků technické pomoci má zajistit fungování všech
hlavních subjektů, kteří se podílejí na implementaci programu, tj.
zejména Řídící orgán, společný sekretariát, kontroloři, auditní a
certifikační orgán, regionální subjekty (spolkové země a kraje)a
Národní orgán.
Hlavními výsledky programu jsou úspěšné projekty s viditelnými
výstupy. Služby poskytnuté z technické pomoci jsou považovány
jako prostředek k dosažení tohoto výsledku. Subjekty řízení
programu zajistí kompetentní služby pro příjemce během celé fáze
projektového cyklu, tj. od iniciace projektů přes výběr a uzavření
smlouvy až po kontrolu a ukončení. Ve vztahu k evropské úrovni
subjekty zapojené do řízení programu zajistí spolehlivé vykazování,
které v konečném důsledku přispěje k akceptaci výsledků
příslušnými orgány Komise. Výkaznictví tak napomůže prokázat
přidanou hodnotu programů EÚS. V souladu s disponibilním
rozpočtem management team se bude skládat z 1,75 úvazku pro
řídící orgán a 6 celých úvazků pro společný sekretariát.
Dalším aspektem je oblast informování a publicity.
Prvním a klíčovým bodem je zajistit snadný přístup k informacím
pro všechny zainteresované žadatele a příjemce. S ohledem na
techničtější informace pro žadatele a příjemce by měla být
provázáno poskytování online služeb na internetu s nabídkou
osobních konzultací. Tímto způsobem může být zohledněno široké
spektrum potenciálních žadatelů a příjemců stejně jako jejich různé
požadavky týkající se komunikace.
Dále publicita a informování přispějí ke zviditelnění výsledků
programu v programovém území prostřednictvím široké škály
prostředků, jako jsou šíření dobré praxe, události pro širší
publikum, kampaně atd.

2.B.4 Ukazatele výsledků
Tabulka 10: Programově specifické ukazatele výsledků (podle specifického cíle)
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. c)bod ii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Není relevantní

2.B.5 Kroky, které mají být podporovány, a jejich očekávaný přínos k plnění specifických cílů
(podle prioritní osy)
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. c) bod iii) nařízení (EU) č. 1299/2013)
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2.B.5.1. Popis kroků, které mají být podporovány a jejich očekávaný přínos k plnění specifických
cílů
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. c) bod ii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Prioritní osa

Technická pomoc

Tato prioritní osa zahrnuje aktivity pro implementaci, monitorování, hodnocení a kontrolu programu
stejně jako informování a publicitu pro podporu aktivní účasti všech partnerů a regionů. Musí
garantovat předpoklady (materiální a personální zdroje) pro implementaci programu a účinné a
efektivní monitorování vč. kontroly, hodnocení, informování a vztahů s veřejností.
Příklady aktivit podporované za účelem zajištění efektivní a bezproblémové implementace programu
jsou:


adekvátní personální zajištění řídícího orgánu a společného sekretariátu



adekvátní zajištění zdrojů zejména pro zajištění kontroly prvního stupně, regionálních
subjektů a Národního orgánu



administrativní náklady a náklady na informační a komunikační technologie těchto subjektů



služby požadované auditním a certifikačním orgánem



rozvoj a správa monitorovacího systému



publicita a informační opatření



služby týkající se hodnocení, vývoje indikátorů a přípravy následujícího programového
období



vývoj a realizace plánu hodnocení



uzavírání programu

V rámci aktivit směřujících k zajištění efektivní a řádné implementaci programu bude také kladen důraz
na boj proti korupci a podvodnému jednání. V té souvislosti budou realizována opatření směřující k
naplnění čl. 125 odstavec 4 c) obecného nařízení. Tato opatření budou financována z TA.
Řízení lidských zdrojů


Na základě zkušeností získaných z minulých programových období, řízení lidských zdrojů bylo
identifikováno jako velmi důležitý úkol. Odborná školení, příručky a pravidelná výměna
zkušeností ve formě mezinárodních, regionálních a národních workshopů pomůže zlepšit
kvalitu manažerského týmu.
Za účelem zajištění a nepřetržitému zdokonalování řádného fungování řídícího a kontrolního
systému programu, programoví partneři zajistí poskytnutí dostatečných prostředků z TA pro
„rozvoj lidských zdrojů“ prostřednictví školení a kvalifikace pro orgány programu (ŘO/JS).
Zaměření kurzů bude od jazykových kurzů, manažerské a organizační dovednosti až po
projektové řízení, teambuilding a monitorování. Dále pokud bude potřeba také individuální
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školení k vybraným otázkám jako jsou např. veřejné zakázky, mezikulturní komunikace a
personální řízení. Pokud bude smysluplné a užitečné pro řízení programu tak také účast na
speciálních školení, workshopech a seminářích k problematice EÚS (např. pořádané Interact).
Pouze prostřednictvím konstantní kvality rozvoje lidských zdrojů je možné zajistit nejvyšší možnou
kvalitu a kontinuitu řízení programu a tak i v dlouhodobém horizontu (2023 a dále) know-how pro
řádnou implementaci a uzavření programu.

3.B.5.2 Ukazatele výstupů, které by podle očekávání měly přispět k dosažení výsledků
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. c) bod iv) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Tabulka 11: Ukazatele výstupů
ID

Ukazatel

Měrná jednotka

Cílová
hodnota
(2023)

Zdroj údajů

OP 15

Počet schválených a
úspěšně ukončených
projektů

Počet

200

Monitorování

OP 16

Počet hlavních akcí
týkajících se publicity

Počet

2

Monitorování

OP 17

Počet
povinných
informačních akcí pro
příjemce na začátku
projektu

Počet

12

Monitorování

OP18

Počet pracovníků (celý
pracovní úvazek), jejich
plat je spolufinancován
z technické pomoci

Celý pracovní
úvazek

15

Monitorování

2.B.6 Kategorie zásahů
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. c) bod v) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Tabulky 12 až 14: Kategorie zásahů
Tabulka 12: Dimenze 1 - Oblast zásahů
Prioritní osa
Technická pomoc

Kód

Částka (EUR)

0121 Příprava, provádění, monitorování a kontrola
4 988 562
0122 Hodnocení a studie
440 167
0123 Informace a komunikace

CS

440 167
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Tabulka 13: Dimenze 2 - Forma finančních prostředků
Prioritní osa
Technická pomoc

Kód

Částka (EUR)

01 Nevratný grant

5 868 896

Tabulka 14: Dimenze 3 - Typ území
Prioritní osa
Technická pomoc

CS

Kód

Částka (EUR)

01 Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000 obyvatel

1 173 780

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

2 347 558

03 Venkovské oblasti (řídce osídlené)

2 347 558
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ODDÍL 3

FINANČNÍ PLÁN

(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) č. 1299/2013)

3.1 Finanční příspěvek z EFRR (v EUR)
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. d) bod i) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Tabulka 15
Fond

2014

EFRR

0

2015
11.935.826

2016
10.116.592

2017

2018

18.381.785

18.749.421

18.381.785

18.749.421

2019
19.124.410

2020

Celkem

19.506.899

97.814.933

19.506.899

97.814.933

Částky z NPP
(pokud lze
uplatnit)
Částky z ENS
(pokud lze
uplatnit)
Celkem

0

11.935.826

10.116.592

19.124.410

3.2. A Celkový finanční příspěvek podpory z EFRR a spolufinancování jednotlivých států (v EUR)
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. d) bod ii) nařízení (EU) č. 1299/2013)
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Tabulka 16: Finanční plán
Prioritní
osa

Fond

Základ pro výpočet
podpory Unie

Podpora
Unie (a)

Příspěvek
členského státu

(Celkové způsobilé výdaje
nebo veřejné způsobilé
výdaje)
EFRR
Prioritní
osa 1:

Prioritní
osa 2

Prioritní
osa 3

Prioritní
osa 4

(b) = (c) + (d))
Financování z
vnitrostátních veřejných
zdrojů (c)

Financování z
vnitrostátních
soukromých zdrojů (d)

Financování
celkem

Míra
spolufinancování

(e) = (a) + (b)

(f) = (a)/(e)

Celkové způsobilé výdaje
-

12. 482.302
-

2.216.357
-

730.517
-

1.485.840
-

14.698.060
-

0,85

NPP
ENS

-

-

-

-

-

-

-

EFRR

Celkové způsobilé výdaje

45.419.549

8.049.148

2.682.949

5.366.199

53.468.697

0,85

-

NPP

-

-

-

-

-

-

-

ENS

-

-

-

-

-

-

-

EFRR

Celkové způsobilé výdaje

13.675.112

2.416.604

797.479

1.619.125

16.091.716

0,85

NPP

-

-

-

-

-

-

-

ENS

-

-

-

-

-

-

-

EFRR)

Celkové způsobilé výdaje

20.369.075

3.601.416

1.200.256

2.401.160

23.970.491

0,85

NPP

-

-

-

-

-

-

-

ENS

-

-

-

-

-

-

-

Prioritní
osa 5

EFRR)

Celkové způsobilé výdaje

5.868.895

1.035.426

1.036.426

0

6.905.321

0,85

NPP

-

-

-

-

-

-

-

(TA)

ENS

-

-

-

-

-

-

-

EFRR

Celkové způsobilé výdaje

97.814.933

17.319.951

6.447.627

10.872.324

115.134.884

0,85

NPP

-

-

-

-

-

-

-

ENS

-

-

-

-

-

-

-

Všechny
fondy
celkem

Celkové způsobilé výdaje

97.814.933

17.319.951

6.447.627

10.872.324

115.134.884

0,85

Celkem

Celkem

CS

Orientační rozdělení příspěvku členského státu
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Pro informaci

Příspěvky
třetích zemí

Příspěvky
EIB

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2.B. Rozdělení podle prioritní osy a tematického cíle
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. d) bod ii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Tabulka 17
Prioritní osa

Tematický cíl

Podpora Unie

Příspěvek členského státu

Financování celkem

TO 1
TO 6
TO 10
TO 11

12. 482.302
45.419.549

2.216.357
8.049.148

14.698.659

13.675.112

2.416.604

16.091.716

20.369.075

3.601.416

23.970.491

91.946.038

16.283.525

108.229.563

Prioritní osa 1
Prioritní osa 2
Prioritní osa 3
Prioritní osa 4
CELKEM

53.468.697

Tabulka 18: Orientační částka podpory, jež má být použita na cíle v oblasti změny klimatu
(Odkaz: čl. 27 odst. 6 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Priority axis

Orientační částka podpory, jež má být použita na cíle v oblasti
změny klimatu (v EUR)

PO 1
PO 2
PO 3
Celkem

CS
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Podíl celkového
spolupráce (v %)

přídělu

pro

program

0,00

0,00 %

11,831,793.40

12.10%

0,00

0,00 %

11,831,793.40

12.10 %

CS

ODDÍL 4

INTEGROVANÝ PŘÍSTUP K ÚZEMNÍMU ROZVOJI

(Odkaz: čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1299/2013)
Popis integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, a to i pokud jde o regiony a oblasti uvedené v čl. 174, odst. 3
Smlouvy o fungování EU, přičemž se uvede, jak tento program spolupráce přispívá k dosažení jejích cílů a
očekávaných výsledků.

Ekonomickou a socio-demografickou strukturu v příhraničním regionu v oblasti prosperity a
rozvoje lze charakterizovat jako výrazně disproporční. Rozdíly jsou patrné zejména mezi městy a
venkovem a mezi Rakouskem a českými regiony. jsou zde méně rozvinuté regiony se slabými a
méně konkurenceschopnými odvětvími a podniky, regiony se strukturálními problémy a vysoce
dynamické regiony s inovativním ekonomickým prostředím a velkým počtem
konkurenceschopných podniků.
Úkolem programu přeshraniční spolupráce je odpovídajícím způsobem reagovat na potřeby
regionů s přihlédnutím k rozdílným národním a regionálním strategiím, rozdílnou úrovní kvality
rozvoje, rozdílným administrativním a politickým strukturám, rozdílným jazykům a právnímu
systému. Programy EÚS usilují o spolupráci a integraci regionů pomocí posilováním
institucionálních kapacit a sítí stejně jako snižováním bariér integrovaný místní a regionální
územní rozvoj. S ohledem na tuto skutečnost byl program připraven s jasným integrovaným
přístupem ve vztahu k ostatním programům. Může být považován jako doplňkový program
k programům EFFR Investice a zaměstnanost (PO 1) a programům ESF (PO3) a Programu rozvoje
venkova (EAFDR) (PO2) a navazuje na strategii k posílení existujících funkčních přeshraničních
oblastí. Zaměření na integrovaný územní rozvoj v jednotlivých prioritních osách a investičních
prioritách lze popsat takto:
P1: Rozdělení institucí pro vědu a výzkum v regionu ukazuje regionální koncentraci, ačkoliv jsou
zde snahy o rozšíření těchto aktivit. Přenos technologií a zřízení institucí pro výzkum a inovace v
okrajových oblastech by mělo přiblížit tato území a regionální podniky blíže
národnímu/mezinárodnímu systému inovací. Předpokládá se, že zhruba 33% finanční alokace by
mělo být určeno pro regiony mimo hlavní městské aglomerace. Plánované aktivity jsou zaměřeny
na investice a sdílení kapacit o oblasti výzkumu a inovací stejně jako na podporu podniků při jejich
zapojení do inovačního systému. Tento přístup může zaručit více integrovaný rozvoj v oblasti
výzkumu a inovací.
P2: Problematika životního prostředí a zdrojů je úzce spjata s různorodostí krajiny, strukturou
osídlení, měnícím se životním stylem a strukturou regionální a místní ekonomiky. Aktivity a
projekty budou zaměřeny na ochranu přírodního a kulturního dědictví zejména ve venkovských
oblastech, zmírnění vlivů změn klimatu a zdroje efektivních strategií. Problémy se týkají ve velmi
zejména venkovských oblastí, okolo 90 % rozpočtu prioritní osy bylo určeno pro venkovské a malé
městské oblasti. Bude preferována podpora území pomocí integrovaného přístupu.
P3 a P4: Většina sítí v dílčích regionech je zaměřena na bilaterární struktury. Městská centra
získala v tomto procesu důležitý význam a jsou již součástí nadregionálních síťových uzlů.
Nicméně, sítě malého měřítka existují také. Zejména v příhraničních oblastech, kde účastníci a
klíčový hráči na úrovni měst a obcí hrají důležitou role, i když jejich vliv a výsledky zřídka kdy
překročí jejich nejbližší území. Finanční alokace umožní podporovat více aktivity ve venkovských
oblastech.

4.1. Komunitně vedený místní rozvoj
Přístup k využití komunitou vyvinutých nástrojů pro místní rozvoj a zásady pro stanovení oblastí, kde budou tyto
nástroje použity
(Odkaz: čl. 8 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1299/2013)

není relevantní

4.2.

Integrovaná opatření pro udržitelný rozvoj měst

Zásady pro určení městských oblastí, kde budou přijata integrovaná opatření pro udržitelný rozvoj měst, a
předběžný příspěvek podpory z EFRR na tato opatření
(Odkaz: čl. 8 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 1299/2013)

není relevantní

4.3.

Integrované územní investice (ITI)

Přístup k použití integrovaných územních investic (ITI) (jak je definováno v článku 36 nařízení (EU) č.
1303/2013), jiných než případy uvedené v bodě 4.2 a jejich orientační finanční příděl z každé prioritní osy
(Odkaz: čl. 8 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) č. 1299/2013)

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
(V případě, že se členské státy a regiony podílejí na strategiích pro makroregiony a přímořské oblasti)
(Odkaz: čl. 8 odst. 3 písm. d) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Program spolupráce AT-CZ věnuje náležitou pozornost Strategii Evropské unie pro Podunají (EUSDR),
a to jak v programovacím procesu, tak ve fázi implementace.
Tematické cíle a investiční priority operačního programu berou v úvahu cíle EUSDR, prioritní oblasti a
„akce“ strategie EU a Akčního plánu 2010 uvedené v následující tabulce:
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OP
AT-CZ

Strategie pro Podunají

Pilíř

Prioritní oblast

Akce
Posilovat kapacity výzkumné
infrastruktury

TC a IP
IP 1 a, 1 b,
10

Posilovat spolupráce mezi univerzitami a
výzkumnými zařízeními a zlepšení
výsledků výzkumu a vzdělávání
zaměřením se na jedinečné přednosti

Budování prosperity v Podunají

Rozvoj znalostní společnosti
pomocí výzkumu, vzdělávání
a informačních technologií

Posílení spolupráce a výměny znalostí
mezi malými a středními podniky,
akademickou obcí a veřejným sektorem
v Podunají v příslušných oblastech
působnosti
Zlepšení podpory podniků k posílení
kapacit malých a středních podniků
v oblasti spolupráce a obchodu
Podpora podniků prostřednictvím vysoce
výkonných systémů odborné přípravy a
kvalifikace. Odstranění přeshraničních
překážek a problémů pro občany a
podniky
Zlepšení rámcových podmínek pro malé
a střední podniky v oblastech, v nichž
chybí konkurenceschopná infrastruktura
Zvyšování výkonnosti vzdělávacích
systémů prostřednictvím užší spolupráce
vzdělávacích institucí, systémů a politik

Investice do lidí a
dovedností

IP 10

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
Společná analýza nedostatků při
provádění politik v oblasti celoživotního
učení a výměna osvědčených postupů při
provádění
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Navázání na kulturní rozmanitost jako na
přednosti Podunají

IP 6 c

Napojení Podunají

Zvýšení spolupráce a kontaktů mezi lidmi
různého původu, podpora tvořivosti a
zajištění hybné síly pro kulturní inovace a
hospodářský rozvoj na základě dědictví,
tradic a cestovního ruchu

Podpora kultury a
cestovního ruchu,
mezilidských kontaktů

Zajištění toho, aby se Podunají stalo
významnou evropskou turistickou
destinaci
Další zlepšení propojení a spolupráce v
oblasti vzdělávání a vědeckých a
výzkumných činností týkajících se
cestovního ruchu
Zlepšení plánování a infrastruktury pro
cestovní ruch
Podpora zvyšování kvality turistických
produktů

Ochrana životního prostředí Podunají

Podpora udržitelného cestovního ruchu

CS

Obnovení a udržení kvality
vod

Další podpora významných investic do
budov a modernizace čistíren městských
odpadních vod v celém povodí Dunaje,
včetně opatření k vybudování kapacit na
regionální a místní úrovni pro navrhování
takovéto infrastruktury
Podpora a rozvoj aktivního procesu
dialogu a spolupráce mezi orgány
odpovědnými za zemědělství a životní
prostředí s cílem zajistit opatření, které
se zabývají znečištěním, jež je způsobeno
zemědělstvím
Vypracování a přijetí jednoho
komplexního plánu řízení povodňových
rizik na úrovni povodí nebo souboru
plánů řízení povodňových rizik, které jsou
koordinovány na úrovni mezinárodního
povodí

Řízení rizik pro životní
prostředí

6d

6d

Podpora obnovování mokřadů a
záplavových oblastí jako účinných
prostředků zlepšení protipovodňové
ochrany a obecněji analýza a určení
nejlepší reakce na riziko záplav (včetně
zelené infrastruktury) Příklad projektu:
Podpora iniciativ v povodí Moravy-Dyje
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Posílení operativní spolupráce mezi
orgány podunajských zemí odpovědnými
za reagování na mimořádné události a
zlepšení interoperability dostupných
prostředků
Předvídání regionálních místních dopadů
změny klimatu prostřednictvím výzkumu
Rozvoj činností v oblasti územního
plánování a výstavby v souvislosti se
změnou klimatu a větší hrozbou záplav
Přispět k vizi EU do roku 2050 a cíli EU do
roku 2020 v oblasti biologické
rozmanitosti

6d

Účinná správa míst zařazených do
soustavy Natura 2000 a jiných
chráněných oblastí
Ochrana a obnovení nejcennějších
ekosystémů a ohrožených živočišných
druhů

Ochrana biologické
rozmanitosti, krajiny kvality
ovzduší a půdy

Rozvoj zelené infrastruktury za účelem
spojení jednotlivých biogeografických
regionů a stanovišť
Příprava a realizace nadnárodní ho
územního plánování a vypracování politik
pro funkční zeměpisné oblasti (povodí,
pohoří atd.)
Zvyšování informovanosti široké
veřejnosti potvrzováním a propagací
potenciálu přírodního bohatství jako
hnací síly udržitelného regionálního
rozvoje
Vzdělávání dětí a mládeže
Budování kapacit místních orgánů
s ohledem na záležitosti spojené s
ochranou životního prostředí

V průběhu implementace zajistí program vhodnou koordinaci s makroregionální strategií pro Podunají
pomocí následujících kroků:
•
Správní a řídící opatření pro výměnu informací, koordinaci a společné plánování v oblastech
společného zájmu: Během implementace programu zajistí národní koordinační výbory v rámci
Rakouské konference o územním plánování (ÖROK) pro programy EÚS , nepřetržitou a pravidelnou
institucionalizovanou výměnu informací o MRS mezi partnery programu a naopak informace o činnosti
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v rámci programu budou předávány zavedené národní koordinační platformě pro. Dále by bylo možné
zasazení do procesu strategického monitorování STRAT.AT 2020.
•
Rozvoj hlubších pracovních vztahů mezi partnery programu EU a zainteresovanými stranami
EUSDR na nadnárodní, národní a regionální úrovni při identifikaci problémů/činností společného zájmu
ve fázi implementace.
•
Zapojení partnerů EUSDR do programu a činností zaměřených na využití projektu by mohlo
být užitečným způsobem k načerpání konkrétních odborných znalostí.
Problematiku Podunajské strategie má v rámci České republiky ve své kompetenci Úřad vlády ČR. Za
účelem koordinace makroregionálních strategií a naplňování své role národního kontaktního bodu
zřídil státní tajemník Resortní koordinační skupinu Úřadu vlády (RKS ÚV) pro makroregionální strategie,
jejímiž členy jsou: zástupci ČR v jednotlivých tzv. Steering groups, zástupci ostatních resortů,
regionálních aktérů a zástupci ČR pověření vyjednáváním OP nadnárodní spolupráce Dunaj. Jednání
RKS se mohou účastnit také další subjekty.
Cílem skupiny je nad rámec naplňování výše zmíněných potřeb národního kontaktního bodu
koordinace pozice ČR v otázce makroregionálních strategií jako takových – nikoliv jen ve strategii EU
pro Podunají, které se ČR účastní. RKS zároveň slouží jako platforma pro vzájemné informování
zúčastněných aktérů o vývoji v makroregionální agendě jak na horizontální, tak na sektorové úrovni a
o roli ČR v jednotlivých makroregionálních iniciativách či projektech a slouží též pro vzájemnou
informovanost jednotlivých gestorů – věcně příslušných ministerstev (včetně MMR – ŘO programu),
kteří se účastní řídících výborů pověřených implementací akčního plánu strategie na makroegionální
úrovni. Tím je zajištěna informovanost všech relevantních aktérů zapojených do Strategie EU pro
Podunají o Programu. V případě potřeby je možné jednotlivé aktéry přizvat jako hosty na jednání
monitorovacího výboru Programu.
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ODDÍL 5:

PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ PRO PROGRAM SPOLUPRÁCE

(Odkaz: čl. 8 odst. 4 nařízení (EU) č. 1299/2013)

5.1

Příslušné orgány a subjekty

(Odkaz: čl. 8 odst. 4 nařízení (EU) č. 1299/2013)

Tabulka 21: Identifikace programových orgánů
(Odkaz: čl. 8 odst. 4 písm. a), bod i) nařízení (EU) č. 1299/2013)
Orgán/subjekt

Řídící orgán

Certifikační orgán (v příslušných
případech)

Auditní orgán

Název orgánu/subjektu a odboru
či oddělení
Úřad zemské vlády Dolního
Rakouska
Oddělení územního plánování a
regionální politiky, RU 2
A-3109 St.Pölten
Úřad zemské vlády Dolního
Rakouska
Oddělení územního plánování a
regionální politiky, RU 2
A-3109 St.Pölten
Spolkové kancléřství Rakouské
republiky
A-1014 Vídeň

Vedení orgánu/subjektu (pozice
nebo funkce)

Dr. Bernhard Köhle

Mag. Hajnalka Triteos Meidlik

Mag. Susanna Rafalzik

Subjekt, kterému má Komise poukazovat platby:
(Odkaz: čl. 8 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1299/2013)
certifikační orgán

Úřad zemské vlády Dolního Rakouska
A-3109 St.Pölten

Tabulka 22: Subjekt nebo subjekty pověřené kontrolou a odpovědné za audit
(Odkaz: čl. 8 odst. 4 písm. b) body ii) a iii) nařízení (EU) č. 1299/2013)
Orgán/subjekt

Subjekt nebo subjekty pověřené
kontrolou

CS

Název orgánu/subjektu a odboru
či oddělení

Vedení orgánu/subjektu (pozice
nebo funkce)

Centrum pro regionální rozvoj ČR
CZ-120 00 Praha 2

Mgr. Markéta Reedová, MPA,
generální ředitelka

Úřad vlády Dolního Rakouska
Skupina pro územní plánování,
životní prostředí a dopravu (RU)
A-3109 St.Pölten

Mag. Alois Zink, Vedoucí příslušné
kontrolní skupiny
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Úřad vlády Horního Rakouska
Oddělení pro hospodářství
A-4021 Linz

Mag. mMrgot Hochleitner, Vedoucí
příslušné kontrolní skupiny

Úřad vlády Vídně
Oddělení zahraničních věcí
A-1080 Vídeň
Vedoucí příslušné kontrolní skupiny
Subjekt
nebo
odpovědné za audit

5.2

subjekty

Ministerstvo financí ČR
Odbor Auditní orgán
CZ- 118 10 Praha 1

PhDr. Evžen Mrázek, ředitel odboru

Spolkové kancléřství Rakouské
republiky
Oddělení IV/3
Ballhaousplaz 2
A-1010 Vídeň

Mag. Susanna Rafalzik, vedoucí
oddělení

Postup zřízení společného sekretariátu

(Odkaz: čl. 8 odst. 4 písm. a) bod iv) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Řídící orgán ve shodě s Rakouskými programovými partnery v Rakousku a České republice ustavil
Společný sekretariát v souladu s čl. 23, § 2 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.
Společný sekretariát pomáhá Řídícímu orgánu a Monitorovacímu výboru účinně řídit program.
Společný sekretariát provádí každodenní činnosti k realizaci programu. Činnosti společného
sekretariátu jsou v průběhu programového období financovány z prostředků technické pomoci.
Sídlo společného sekretariátu bude jak v České republice v Brně, tak v Rakousku v St. Pöltenu, spolu
s Řídícím orgánem.
5.3

Souhrnný popis ustanovení o řízení a kontrole

(Odkaz: čl. 8 odst. 4 písm. a) bod v) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Následující kapitola poskytuje přehled o administrativní struktuře pro realizaci programu. Veškeré
podrobnosti jsou uvedeny v Popisu řídícího a kontrolního systému.
Uspořádání obou členských států tohoto programu je odlišné. Česká republika je centralizovaná
(unitární stát), zatímco Rakousko je spolkový stát. Kompetence a odpovědnosti jednotlivých členských
států jsou upraveny podle nařízení (EU) č. 1301/2013, č.1303/2013 a č.1299/2013.
V Rakousku jsou vztahy mezi spolkovým státem a jednotlivými spolkovými zeměmi upraveny dohodou
(čl. 15a rakouského spolkového ústavního zákona „Art. 15a des österreichischen BundesVerfassungsgesetztes")), která reguluje delegování úkolů a odpovědností členských států na tyto
orgány („Regionální subjekty“):
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Úřad zemské vlády Dolního Rakouska
A-3109 St Pölten



Úřad zemské vlády Horního Rakouska
A-4021 Linz



Úřad vlády Vídně
A-1080 Vídeň

V České repub lice je členský stát zastoupen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (Národní orgán) se
sídlem v Praze. Národní orgán podporuje Řídící orgán při koordinaci jeho činností na území České
republiky.
Před předložením programu zástupci obou členských států – Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Úřadu
vlády Dolního Rakouska, Úřadu vlády Horního Rakouska a Úřadu vlády Vídně – podepíší souhlas
s obsahem programu spolupráce v souladu s čl. 8 (9) nařízení (EU) č. 1299/2013.
V souladu s čl. 74 (3) nařízení (EU) 1303/2013 musí být zajištěna účinná opatření na přezkum stížností.
Stížnosti příjemců programu budou řešeny na úrovni Řídícího orgánu. Tato odvolání a stížnosti budou
projednána s příslušnými odpovědnými národními/regionálními orgány. O těchto stížnostech bude
informován Monitorovací výbor a bude také rozhodovat v těch případech, kdy nedojde ke shodě.
Podrobnosti procesu odvolání budou popsány v interním manuálu.
Implementační struktura
Řídící orgán
V souladu s čl. 125 nařízení (EU) č. 1303/2013 (dále jen obecné nařízení)
za:

je Řídící orgán odpovědný

•

řízení programu spolupráce v souladu se zásadou řádného finančního řízení;

•

podporuje činnost monitorovacího výboru a poskytuje mu informace, které výbor potřebuje
k plnění svých úkolů, zejména údaje týkající se pokroku programu spolupráce v dosahování
úkolů, finanční údaje a údaje týkající se ukazatelů a milníků;

•

vypracovává výroční a závěrečné zprávy uvedené v čl. 50 obecného nařízení a po schválení
monitorovacím výborem, je předkládá Komisi;

•

zpřístupňuje zprostředkujícím subjektům a příjemcům informace, které jsou důležité pro
plnění jejich úkolů, respektive pro provádění operací;

•

zřizuje systém pro zaznamenávání a uchovávání počítačových údajů o každé operaci, které jsou
nezbytné pro monitorování , hodnocení, finanční řízení, ověřování a audit, případně údajů o
jednotlivých účastnících operací;

•

zajišťuje, aby údaje byly shromažďovány, zaznamenávány a ukládány v systému.

Další funkce spojené s řízením programu v souladu s čl. 23, nařízení (EU) č. 1299/2013 (dále nařízení
EÚS):
•
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•

organizuje jednání programu, zejména zasedání monitorovacího výboru, které se uskuteční
nejméně jednou ročně.

Výběr operací:
•

vypracovává a po schválení uplatňuje vhodné postupy a kritéria výběru jež zajistí, aby operace
přispěly k dosažení konkrétních cílů výsledků příslušné priority, jsou nediskriminační a
transparentní, zohledňují obecné zásady rovného zacházení, nediskriminace a udržitelného
rozvoje;

•

zajistí, aby vybraná operace spadala do působnosti příslušného fondu (EFRR) a mohla být
přiřazena ke kategorii zásahu;

•

zajistí, aby byl příjemci poskytnut dokument, který stanoví podmínky podpory pro každou
operaci, včetně zvláštních požadavků týkajících se produktů a služeb, jež mají být dodány
v rámci operaci, plánu financování a lhůty pro její provedení;

•

před schválením operace se přesvědčí, že příjemce má správní, finanční a provozní způsobilost;

•

zajistí, aby po přemístění výrobní činnosti mimo programovou oblast nebyly do operací, které
měly získat podporu z fondů (EFFR), začleněny činnosti, které byly nebo měly být předmětem
řízení o zpětném získání vyplacených částek podle čl. 71;

•

určí kategorii zásahů.

Finanční řízení a kontrolu programu spolupráce:
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•

ujistí se, že odpovědnost za ověření podle čl. 125 (4) bod a)obecného nařízení byla jasně
stanovena na úrovni zúčastněných členských států spolu s pověřenými orgány (kontrolory);
ověří, že spolufinancované produkty a služby byly dodány a že výdaje, jež příjemci vykázaly,
byly skutečně zaplaceny a že je dodržen soulad s platnými právními předpisy, programem
spolupráce, případně pravidla způsobilosti výdajů utavené na úrovni programu v souladu s čl.
125 (5) obecného nařízení a podmínky podpory operace;

•

ujistí se v souladu s čl. 23 nařízení o EÚS, že výdaje každého příjemce, který se účastní operace,
ověřil určený kontrolor. Ověřování zmíněné v předešlém bodě musí obsahovat následující
postupy: i)správní ověření každé žádosti o úhradu předložené příjemcem a ii) ověření operací
na místě, tyto mohou být prováděny na základě vzorku operací, který je úměrný výši podpory
z veřejných zdrojů na danou operaci a úrovni rizika zjištěného auditním orgánem (články
125(5b) a 125(6) obecného nařízení);

•

zajišťuje, aby příjemcům zapojených do provádění operací byly náklady hrazeny na základě
skutečně vynaložených způsobilých nákladů, aby příjemci vedli buď oddělený účetní systém
nebo používali účetní kód pro všechny transakce související s operací;

•

zavádí účinná a přiměřená opatření proti podvodům s přihlédnutím ke zjištěným rizikům

•

stanoví postupy k zajištění toho, aby všechny doklady týkající se výdajů a auditů, jež jsou
nezbytné pro zajištění odpovídající auditní stopy, byly uchovány v souladu s požadavky čl. 72
písm. g);

•

vypracovává prohlášení řídícího subjektu a shrnutí výsledků za daný rok.

90

CS

Společný sekretariát (JS)
Společný sekretariát vykonává následující úkoly:


poskytuje podporu Řídícímu orgánu a Monitorovacímu výboru při plnění jejich úkolů;



poskytuje potencionálním žadatelům informace o možnostech financování v rámci programu a
pomáhá příjemcům při realizaci jejich projektů;



organizuje zasedání Monitorovacích výborů včetně přípravy a distribuce příslušných dokumentů;



organizuje další jednání a akce za účelem účinné realizace programu a podpořených operací;



organizuje proces výběru operací, včetně přípravy hodnotících listů (templates) pro posouzení a
výběru operací;



vypracovává a distribuuje dvoujazyčný zápis ze zasedání Monitorovacího výboru nominovaným
členům;



organizuje proces hodnocení ;



připravuje smlouvy o EFRR prostředcích mezi Vedoucími partnery a Řídícím orgánem;



monitoruje proces realizace podpořených operací (např. na základě monitorovacích zpráv);



shromažďuje příslušné údaje a zajiš´tuje vstupy pro roční a finanční zprávy o realizaci programu;



podílí se na přípravě a realizaci komunikační strategie programu;



nese odpovědnost za obsah a správu oficiálních webových stránek programu;



podílí se na přípravě a aktualizaci metodických dokumentů žadatele a příjemce;



spolupracuje s Řídícím orgánem na vytvoření systému pro zaznamenávání a uchovávání
počítačových údajů o každé operací.

Vedle Společného sekretariátu informace o programu a konzultace potencionálním žadatelům a
poradenství poskytují také „Regionální subjekty“, jejichž úkoly v Rakousku plní Rakouské členské státy
(viz. Kap. 5.3) a v České republice následují subjekty:


Krajský úřad Kraje Vysočina
CZ- 587 33 Jihlava



Krajský úřad Jihomoravského kraje
CZ – 601 82 Brno



Krajský úřad Jihočeského kraje
CZ – 370 76 České Budějovice

Certifikační orgán
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V souladu s čl. 126 obecného nařízení Certifikační orgán je odpovědný za:
•

vypracovává a překládá žádosti o platbu Komisi a potvrzuje, že tyto žádosti pocházejí ze
spolehlivých účetních systémů, zakládají se na ověřených podkladech a byly ověřeny řídícím
orgánem;

•

vypracovává účetní závěrky uvedené v čl. 59 odst. 5 písm. a) finančního nařízení;

•

potvrzuje úplnost, přesnost a věrohodnost účetní závěrky a osvědčuje, že zaúčtované výdaje
jsou v souladu s platnými právními předpisy a byly vynaloženy na operace vybrané pro
financování podle kritérií platných pro program spolupráce a v souladu s platnými právními
předpisy;

•

zajišťuje, aby existoval systém, který v počítačové podobě zaznamenává a ukládá 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, jež mají být získány
zpět, částkách získaných zpět a částkách odejmutých z důvodu zrušení celého příspěvku na
operaci či program spolupráce nebo části tohoto příspěvku;

•

zajišťuje, aby pro účely vypracování a předkládání žádostí o platbu obdržel od řídícího orgánu
přiměřené informace o postupech a ověřeních prováděných v souvislosti s výdaji;

•

při vypracování a předkládání žádostí o platbu zohledňuje výsledky všech auditů provedených
auditním orgánem nebo jeho z jeho pověření;

•

vede v počítačové podobě účetní záznamy o výdajích vykázaných Komisi a odpovídajících
příspěvcích z veřejných zdrojů vyplacených příjemcům;

•

vede záznamy o částkách, které mají být získány zpět, a částkách odejmutých z důvodu zrušení
celého příspěvku na operaci nebo jeho části. Částky získané zpět se vracejí do rozpočtu Unie
před uzavřením operačního programu tak, že se odečtou z následného výkazu výdajů.

Auditní orgán
Auditní orgán má sídlo v členském státě řídícího orgánu. Úřad spolkového kancléře rakouské republiky
opět převezme tyto úkoly a odpovědnost.
Úkoly Auditního orgánu jsou definovány v čl. 127 obecného nařízení a mezi jeho hlavní povinnosti patří:
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•

zajišťuje, aby se prováděly audity řádného fungování systému řízení a kontroly operačního
programu a audity vhodného vzorku operací na základě vykázaných výdajů. Audity vykázaných
výdajů vycházejí z reprezentativního vzorku a jsou zpravidla založeny na statistických
metodách výběru vzorků v souladu s ustanoveními čl. 127 (1), obecného nařízení;

•

zajistí, aby byly při auditní činnosti zohledněny mezinárodně uznávané auditní normy, do osmi
měsíců od schválení operačního programu vypracuje auditní orgán auditní strategii pro
provádění auditů. Auditní strategie stanoví metodiku auditu, způsob výběru vzorků pro audity
operací a plánování auditů v souvislosti s aktuálním účetním rokem a dvěma následujícími
účetními roky. Od roku 2016 do roku 2022 včetně se auditní strategie každoročně aktualizuje.
Pokud se společný systém řízení a kontroly vztahuje na více než jeden operační program, může
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být pro dotčené operační programy vypracována jediná auditní strategie. Na žádost předkládá
auditní orgán auditní strategii Komisi;
•

vypracovává výrok auditora v souladu s čl. 59 odst. 5 druhým pododstavcem finančního
nařízení;

•

vypracovává kontrolní zprávu uvádějící hlavní zjištění auditů provedených v souladu
odstavcem 1, včetně zjištění ohledně nedostatků v systémech řízení a kontroly, a navrhovaná
a provedená nápravná opatření.

V souladu s čl. 25 nařízení o EÚS byly odsouhlasena následující ustanovení:
•

Auditní orgán bude spolupracovat se skupinou auditorů (GoA), složenou ze zástupců členských
států, které se účastní programu. Česká republika bude zastoupena Ministerstvem financí ČR.
Každý členský stát je zodpovědný za audity prováděné na jeho území. Každý zástupce
z každého členského státu je zodpovědný za zajištění náležitostí vykázaných výdajů na jeho
území požadované auditním orgánem, tak aby splnily náležitosti potřebné pro posouzení.

•

GoA bude ustavena do tří měsíců od schválení programu spolupráce. Vypracuje svůj jednací
řád a jednání předsedá zástupce auditního orgánu ustavený pro program spolupráce.

Kontroloři
V souladu s odst. 4 čl. 23 nařízení EU) č. 1299/2013 každý členský stát určí orgán („kontrolora“)
odpovědný za provádění ověření v souladu s písm. a) odst. 4 čl. 125 nařízení (EU) č. 1303/2013.
Kontroloři jsou identifikováni v tabulce č. 22.
Monitorovací výbor (MV)
V souladu s čl. 47 nařízení (EU) č. 1303/2013 členské státy stanoví ve shodě s Řídícím orgánem do 3
měsíců od schválení operačního programu Evropskou komisí bilaterální Monitorovací výbor.
Monitorovací výbor je nejvyšším rozhodovacím orgánem a nese celkovou odpovědnost řízení a
realizaci programu. Hlavní úkoly Monitorovacího výboru zahrnují:
•

vypracování a přijmutí svého jednacího řádu;

•

ustaví pravidla pro způsobilost výdajů pro program spolupráce jako celek v souladu s čl. 18
nařízení o EÚS;

•

posuzuje provádění programu a pokrok při plnění jeho cílů. Přitom zohledňuje finanční údaje,
společné ukazatele a ukazatele specifické pro jednotlivé programy, včetně změn hodnoty
ukazatelů výsledků, pokrok při plnění vyčíslených cílových hodnot a milníky vymezené ve
výkonnostním rámci podle čl. 21 odst. 1 a případně výsledky kvalitativních analýz;

•

zabývá se všemi aspekty, které ovlivňují výkonnost programu, včetně závěrů v rámci přezkumů
výkonnosti;

•

poskytuje konzultace k otázce jakýchkoli změn programu navrhovaných řídicím orgánem, a
pokud uzná za vhodné, vydává k těmto změnám své stanovisko;

Kromě regulačních úkolů uvedených v článcích 47-49 nařízení (EU) č. 1303/2013 Monitorovací výbor
odpovídá za:
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•

využití možnosti předkládat připomínky řídícímu orgánu k provádění a hodnocení programu
včetně opatření ke snížení administrativní zátěže pro příjemce. Monitorovací výbor sleduje
aktivity provedené na základě jeho připomínek;

•

posuzuje pokrok při provádění plánu hodnocení a opatření provedená na základě výsledku
hodnocení;

•

schvaluje metodiku a kritéria pro výběr operací;

•

výběr operací na základě schválených kritérií pro výběr operací;

•

výroční a závěrečné zprávy o implementaci;

•

schvaluje plán hodnocení a veškeré změny plánu hodnocení;

•

schvaluje komunikační strategii programu spolupráce a veškeré změny plánu hodnocení a
revize jeho realizace;

•

navrhuje a schvaluje veškeré změny programu spolupráce.

Projektový cyklus
Projektová žádost
Potencionální žadatelé získají podrobné informace o procesu projektové žádosti na webových
stránkách programu: www.at-cz.eu. Jak Společný sekretariát, tak Regionální subjekty budou
poskytovat žadatelům konzultace a poradenství. Obecně se předpokládá otevřený systém výzev.
Program bude vyžívat -monitorovací systém. Ten bude obsahovat komunikační portál, jenž umožní
elektronickou výměnu dat mezi programovými orgány a žadateli/příjemci.
Hodnocení a výběr projektů
Celkovou odpovědnost za celou fázi procesu hodnocení projektů nese Společný sekretariát. Společný
sekretariát organizuje proces hodnocení projektů (konkrétní podrobnosti a odpovědnosti budou
popsány v popisu kontrolního a řídicího systému a také v interních manuálech).
Společný sekretariát shrne výsledky hodnocení projektů a připraví souhrnné projektové listy, které
tvoří základní podklad pro rozhodování Monitorovacího výboru.
Uzavírání smluv
Řídící orgán vystaví smlouvu o prostředcích EFRR po schválení projektu Monitorovacím výborem a po
splnění všech příslušných podmínek programu. Vzorový formulář smlouvy je k dispozici na webových
stránkách programu.
Platby prostředků EFRR
Příjemci jsou povinni si své výdaje předfinancovat. Vynaložené náklady budou refundovány až po jejich
certifikaci. Certifikační orgán odešle platbu prostředků EFRR Vedoucímu partnerovi. Vedoucí partner
je povinen přeposlat příslušnou částku svým projektovým partnerům
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Monitorování
Jak je stanoveno v čl. 74 a 122 obecného nařízení, výměna dat mezi programem a Evropskou komisí
bude probíhat elektronicky (prostřednictvím systému CSFSFC 2014). Na straně programu,
monitorovací systém (v souladu s čl. 72 obecného nařízení) bude poskytovat data a informace
potřebné k řízení, monitorování a požadavků na hodnocení programu.
V souladu s odst. 3 čl. 122 obecného nařízení, program zajistí, že pokud to bude možné tak od zahájení
programu, nejpozději však do 31. prosince, budou všechny výměny dat mezi příjemci a Řídícím
orgánem, Certifikačním orgánem a Auditním orgánem a také mezi Kontrolory prováděny pomocí
elektronického systému.
Monitorovací systém – mezi ostatními – zajistí splnění níže uvedených hlavních funkcí:


Záznam pracovního plánu založeného na Společném ročním pracovním plánu schváleném
Monitorovacím výborem;



Online výzvy k předkládání projektů;



Online předkládání výdajů ke kontrole prvního stupně a online ověřování výdajů;



Online podávání zpráv o pokroku a finančních zpráv;



Online kontrolu pokroku a finanční kontrolu;



Online provádění certifikací a plateb;



Podávání zpráv a administrace nesrovnalostí a vratek;



Online zajištění informací pro účely auditů;



Online výměnu dat s Evropskou komisí.

Dále bude nově vyvinutý e-monitorovací systém v souladu s těmito aspekty/požadavky:
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Integrita dat a důvěrnost údajů;



Identifikace odesílatele ve smyslu směrnice 1999/93/EC4;



Uchování dat v souladu s pravidly stanovenými čl. 125 obecného nařízení;



bezpečný přenos dat;



Dostupnost během i mimo standardní pracovní dobu (téměř 24 hodin a 7 dní v týdnu, vyjma
technické údržby);



Přístup na úrovni členských států a příjemců a to buď přímo, nebo prostřednictvím rozhraní
pro automatickou synchronizaci a ukládání dat s celostátními, regionálními a místními
počítačovými systémy;



Ochrana poskytnutých osobních údajů jednotlivců a obchodních tajemství právnických osob
(v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/58/es o zpracování osobních
údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a směrnicí Evropského
parlamentu a Rady 1995/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů).
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Za účelem přenosu dat Evropské komisi administrativní systém (modul) e-monitorovacího systému
usnadní interoperabilitu s unijními rámci v souladu s článkem 122 (3) nařízení č. 1303/2013 (obecné
nařízení).
Počítačový systém musí splňovat uznávané standardy pro bezpečnost a spolehlivost. Přijaté postupy
zajistí spolehlivost účetnictví, monitorování a podávání finančních zpráv v elektronické podobě.
Řídící orgán ve spolupráci se společným sekretariátem bude odpovědný za ustavení, správu a
provozování elektronického monitorovacího systému. Konkrétně elektronický monitorovací systém
vyvíjený INTERACT (e-MS) bude upraven a nakonfigurován v souladu s potřebami programu.
Programoví partneři zajistí dostatečné finanční prostředky z rozpočtu technické pomoci.
5.4
Rozdělení závazků mezi zúčastněné členské státy v případě finančních oprav uložených
řídícím orgánem nebo Komisí
(Odkaz: čl. 8 odst. 4 písm. a) bod vi) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Aniž je dotčena odpovědnost členských států za zjištění a nápravu nesrovnalostí a vymáchání
neoprávněně vyplacených částek v souladu s čl. 122 (2) obecného nařízení, Řídící orgán zajistí, aby
částky vyplacené neoprávněně v důsledku nesrovnalosti, byly od vedoucího partnera získány zpět.
V souladu s č. 27 nařízení o EÚS projektoví partneři vrátí vedoucímu partnerovi veškeré neoprávněně
vyplacené částky.
V případě, že se vedoucímu partnerovi nepodaří zajistit od projektového partnera vrácení
neoprávněně vyplacených částek zpět nebo pokud se řídícímu orgánu od vedoucího partnera nepodaří
zajistit vrácení neoprávněně vyplacených částek, uhradí členský stát, na jehož území se projektový
partner nachází, řídícímu orgánu neoprávněně vyplacenou částku v souladu s čl. 27 (3) nařízení o EÚS.
Na žádost odpovědného členského státu, který uhradil tyto částky do rozpočtu programu, Řídící orgán
postoupí tomuto členskému státu
regresní nároku vůči vedoucímu partnerovi a/nebo vůči
projektovým partnerům, popř. jedinému příjemci do dvou měsíců ode dne podání žádosti.
Řídící orgán je zodpovědný za uhrazení neoprávněně získané částky zpět do souhrnného rozpočtu
Evropské unie v souladu s rozdělením závazků mezi zúčastněnými členskými státy, jak je stanoveno
níže. Řídící orgán uhradí prostředky zpět na účet Evropské unie bezprostředně po jejich získání zpět od
vedoucího partnera/projektového partnera/členského státu.
Pro účely finančních oprav, které nelze přiřadit určitému projektovému partnerovi, odpovědnost
ponesou členské státy, jež zapříčinily vznik nesrovnalosti. V případě systémové nesrovnalosti nebo
finančních oprav na programové úrovni, které nemohou být přiřazeny konkrétnímu členskému státu,
závazek ponesou společně členské státy v poměru EFRR nároku vůči Evropské komisi za období, které
tvoří základ finanční opravy. Podrobnosti jsou upraveny v memorandu o porozumění.
U výdajů za technickou pomoc odpovědnost nese ten členský stát, kde nesrovnalost vznikla.

5.5

Použití eura

(Odkaz: čl. 28 nařízení (EU) č. 1299/2013)

Bude použita metoda výpočtu v souladu s čl. 28 písm. b nařízení (EU) č. 1299/2013.
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5.6.

Zapojení partnerů

(Odkaz: čl. 8 odst. 4 písm. c) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Následující partneři byli zahrnuti do průběhu přípravy tohoto programu: příslušné regionální a místní
veřejné orgány, hospodářští a sociální partneři, a odpovídající subjekty zastupující občanskou
společnost, včetně partnerů z oblasti ochrany životního prostředí, nevládní organizace a subjekty, a
subjekty zodpovědné za prosazování sociálního začlenění, rovnosti mužů a žen a nediskriminace.
Hlavní důvod pro zapojení zúčastněných stran do programování je identifikovat vzájemné zájmy a
potřeby, bezpečné závazky a odpovědnosti za program a zajistit jeho praktickou realizaci.
V průběhu procesu programování program ustavil řadu platforem pro efektivní komunikaci
s příslušnými partnery a zainteresovanými osobami. Pracovní skupina pro přípravu programu na
období 2014-2020 byla založena v roce 2012 a uskutečnilo se 18 setkání. Členy pracovní skupiny pro
přípravu programu jsou:


Řídící orgán



Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR)



Zástupci tří českých krajů



Zástupci tří rakouských zemí



Úřad spolkového kancléře Rakouské republiky



Evropská komise

Monitorovací výbor je pravidelně informován o stavu programového procesu. Vedle pracovní skupiny
pro přípravu programu byly intenzivní diskuse organizovány také na úrovni krajů/zemí. Regionální
zainteresované strany/osoby, zástupci regionálních a občanských sdružení, zástupci odvětví vědy,
sociální a kulturní instituce, regionální, místní a další veřejné orgány, hospodářští a sociální partneři,
subjekty zastupující občanskou společnost, včetně partnerů z oblasti životního prostředí a nevládních
organizací se zúčastnilo několika tematických workshopů organizovaných v rámci doprovodných
platforem projektů PRO2013+, RECOM a EDM. tyto projekty pokrývají celé programové území. Několik
regionálních workshopů bylo uspořádáno v regionu, regionální a místní účastníci byly organizování
v rámci pracovních skupin a workshopů. Na jedné straně materiály a výsledky připravené v rámci
těchto projektů byly začleněny do analýz a byly podstatným impulsem při rozhodování o obsahu a
zaměření programu. Na straně druhé tyto semináře nabídly možnost disgustovat ke strategii a
prioritám programu.
Workshopy RECOM:

CS

•

20. března 2014 – Regionální/institucionální spolupráce

•

21. března 2014 – Příroda/životní prostředí/kulturní dědictví

•

10. dubna 2014 – Vzdělávání/kvalifikace

•

11. dubna 2014 – Inovace/výzkum

•

30. dubna 2014 – Zdraví/sociální věci
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Workshopy PRO 2013+:
•

28. srpna 2011 Zahajovací konference, Mikulov

•

29. února 2012 Workshop Dolní Rakousko a Vídeň

•

9. srpna 2012 Společný workshop Dolní Rakousko a Vídeň

•

6. listopadu Bilaterální workshop Znojmo

•

29. listopadu 2012 Konference o budoucnosti, Ziersdorf

•

15. listopadu 2013 Závěrečná mezinárodní konference Jihlava

•

10. října 2012 Brno – Workshop JMK + KV k tématům spolupráce v oblastech výzkum, vývoj,
vzdělávání a kvalifikace, trh práce a zaměstnanost

•

11. října 2012 Brno – Workshop JMK + KV k tématům spolupráce v oblastech životní
prostředí, kultura, cestovní ruch, institucionální spolupráce

•

20. září 2013 v Jihlavě: prezentace výstupů projektu PRO 2013+ - analýza potenciálů

•

28. listopadu 2013 – konference PRO 2013+ - prezentace výstupů projektu PRO 2013+ analýza potenciálů

•

16. prosince 2013 v Telči: jednání Pracovní skupiny Věda a výzkum Dohody o spolupráci mezi
spolkovou zemí Dolní Rakousko a kraji Jihomoravským, Jihočeským a Krajem Vysočina

•

19. března 2013 v Bruselu: workshop Evropský region Dunaj – Vltava v kontextu nového
programového období 2014 -2020

Vedle zmíněné struktury byly organizovány interní jednání na národní a regionální úrovni
organizované členy Programovací skupiny, které se konaly:
•

17. února 2012, České Budějovice

•

21. srpna 2012, České Budějovice

•

23. ledna 2013, České Budějovice

•

12. července 2013, České Budějovice

•

14. ledna 2013, České Budějovice

Odpovědné oddělení města Vídně zahájilo informování o novém programovém období a jeho
tematických cílech na jednání 2. prosince 2011, v roce 2012 pan následovalo 11 rozhovorů s hlavními
zainteresovanými stranami o budoucích tematických oblastech.
Na základě výsledků těchto rozhovoru se na podzim 2012 konaly dva tematické workshopy na tyto
budoucí nejdůležitější témata: výzkum a inovace a životní prostředí, energetika a regionální plánování.
Cílem bylo informovat, ale také získat první projektové nápady: 55 účastníků z řad komor, veřejných a
soukromých výzkumných institucí, univerzit a univerzit aplikovaných věd stejně tak příslušných
oddělení města Vídně se zúčastnilo dvou a půldenní akce.
Hlavní zainteresované strany včetně příslušných oddělení města Vídně bylo písemně požádáno, aby se
vyjádřili k prvnímu návrhu vybraných investičních priorit. Dohromady bylo osloveno 100 osob, více jak
třetina z nich odpověděla.

V červenci 2013 byl zahájen proces interní konzultace. Návrh programového dokumentu byl
projednáván na úrovni regionálního správního systému v rámci několika oddělení (např. životní
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prostředí, doprava, školství a věda…). Jejich návrhy byly zapracovány do návrhu operačního programu.
Na podzim (říjen/listopad 2013) byla formou on-line dotazníku upořádána veřejná konzultace
programu. Tento dotazník byl zveřejněn po dobu čtyř týdnu na webových stránkách programu.
Bylo zapojeno 475 (205 AT, 207 CZ) veřejných a soukromých na národní a regionální úrovni. 203
osob/institucí (85 AT, 118 CZ) zaslalo zpět vyplněný bilingvální dotazník. Instituce zastupují různé
politické oblasti důležité pro proces přípravy programu spolupráce. Dotazník obsahoval 19 otázek
rozdělených do na následujících oblastí:
•

Identifikace/struktura respondentů (osobní údaje)

•

Obsah a tematická zaměření programu spolupráce

•

Absorpční kapacita – zájem o program, projektové nápady

•

Administrativní zátěž – zkušenosti z předchozího nebo současného programu

Strategické posuzování vlivů programu na životní prostředí (SEA) proběhlo na základě veřejné
konzultace. Široká veřejnost v České republice a v Rakousku měla možnost vyjádřit se k programu, a to
zejména s ohledem na očekávané dopady na životní prostředí.
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ODDÍL 6 KOORDINACE
(Odkaz: čl. 8 odst. 5 písm. a) nařízení (EU) č. 1299/2013)
Mechanismy zajišťující účinnou koordinaci mezi EFRR, Evropským sociálním fondem, Fondem soudržnosti,
Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova, Evropským námořním a rybářským fondem a dalšími
unijními a vnitrostátními nástroji financování, včetně koordinace a možné kombinace s nástrojem pro propojení
Evropy, evropským nástrojem sousedství, Evropským rozvojovým fondem (ERF), NPP a EIB, a to s ohledem na
společný strategický rámec uvedený v příloze I nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud se členské státy a třetí země
účastní programů spolupráce, které zahrnují využívání prostředků z EFRR pro nejvzdálenější regiony a zdrojů z
ERF, koordinačních mechanismů na příslušné úrovni, aby byla usnadněna účinná koordinace při využívání těchto
zdrojů

Celková koordinace strukturálních fondů EU spadá v Rakousku do pravomoci Spolkového kancléřství,
které představuje odpovídající resort pro EFRR. Vzhledem k tomu, že koordinační funkce je odvozena
od regionální politiky a také od územního plánování, je od samého počátku prováděna v úzké
spolupráci se spolkovými zeměmi. Institucionální rámec pro vnitrostátní koordinaci politiky
soudržnosti stanovuje Rakouská konference o územním plánování (ÖROK), která je zodpovědná také
za vypracování rakouské Dohody o partnerství „STRAT.AT 2020“. Toto koordinační úsilí má za cíl zajistit
provázanost konkrétních činností evropských strukturálních a investičních fondů a zamezit
případnému překrývání činností (viz příloha: přehled AT-ESI programů 2014-2020 s překrývajícími se
oblastmi tematických cílů). STRAT.AT proces sloužil jako platforma pro přípravu partnerské dohody,
která se koná souběžně s přípravou pro CSF fondů. STRAT.AT integruje zkušenosti získané
z předchozího programového období a zaručuje synchronizaci s programy v probíhajícím období a
implementaci EFRR, EZFRV a ESF.
Mezi koordinační platformy organizované ÖROK pro EFRR patří pracovní skupina „Řídící orgány“ pro
cíl regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a konvergence s postupným vyřazováním
spolkové země Burgenlandsko, pracovní skupina „Přeshraniční spolupráce“ (AG CBC) pro cíl evropská
dvojstranná územní spolupráce a Národní výbor pro nadnárodní programy a programy spolupráce.
Pracovní skupina pro přeshraniční spolupráci zabezpečuje důležité vazby na jiné výbory, zlepšuje
součinnost a zvyšuje viditelnost pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci EÚS v jiných výborech
pro strukturální fondy. Díky lepším informacím o stávajících zájmech a možnostech ostatních stran
zainteresovaných na EÚS umožňuje rychlejší a harmonizovanější rozhodování. Tyto tři pracovní
skupiny jsou ustaveny při Podvýboru pro regionální ekonomiku ÖROK, který představuje ústřední
koordinační výbor pro otázky regionální politiky v Rakousku včetně jejich implementace.
Pracovní skupina pro přeshraniční spolupráci sestává ze zástupců spolkových zemí („regionální
orgány“), řídících orgánů programů přeshraniční spolupráce, zástupců spolkového kancléřství a
spolkových ministerstev, která jsou pro implementaci bilaterálních programů EÚS relevantní (min.
zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodohospodářství, min. práce, sociálních věcí a ochrany
spotřebitele, min. hospodářství, rodiny a mládeže, min. vědy a výzkumu, min. školství, umění a kultury,
min. dopravy, inovací a technologií), jakož i hospodářských a sociálních partnerů a zástupce Národního
kontaktního místa pro nadnárodní programy a programy spolupráce. Ministerstva odpovědná za
programy ESF a EZFRV na národní úrovni, jakož i někteří koordinátoři pro prioritní oblasti EUSDR jsou
tudíž v přímém kontaktu s partnery programu. Vzhledem k tomu, že pracovní skupina je ustavena v
rámci ÖROK, je zajištěna také úzká koordinace s cílem Investice pro růst a zaměstnanost (IGJ).
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Ústředními tématy pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci jsou
-

Koordinace perspektiv, stanovisek a obsahů, co se týče úlohy a úkolů programů EÚS
zaměřených na přeshraniční spolupráci v Rakousku v rámci unijní regionální politiky: Programy
EÚS a jejich ukotvení ve smlouvě o partnerství „STRAT.AT 2020“, vliv
národních/makroregionálních strategií na programy EÚS (potřeba koordinace mezi programy
přeshraniční a nadnárodní spolupráce), vzájemná koordinace a výměna informací o přípravě
programů v období 2014-2020, příprava a výběr projektů atd.

-

Doporučení pro technické/administrativní záležitosti týkající se implementace programu a
projektů: Ukončování programu, hodnocení, průřezové implementační procesy atd.

-

Koordinace informačních toků v Rakousku a ve vztahu k evropským procesům.

Důležitá je rovněž koordinace s ostatními unijními nástroji pro relevantní oblasti politik spadající pod
EFRR. V programové oblasti jsou pro zvolené cíle programu relevantní zejména rámcové programy
HORIZONT 2020 a LIFE.
V Rakousku bude rámcový program HORIZONT 2020 během implementace v gesci ministerstva vědy
a výzkumu. Za koordinaci politiky výzkumu, technologického rozvoje a inovací a regionálních
rozvojových strategií a také za zavádění evropských opatření k financování výzkumu a vývoje nesou na
regionální úrovni odpovědnost regionální kontaktní místa (pro současný Sedmý rámcový program
Evropského parlamentu a Rady). V návaznosti na přípravu smlouvy o partnerství zamýšlí příslušné
ministerstvo ustavit platformu pro aktéry nesoucí v Rakousku odpovědnost za evropské strukturální a
investiční fondy a pro subjekty zapojené do politiky výzkumu, technologického rozvoje a inovací.
Program LIFE bude v gesci ministerstva zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodohospodářství.
V rámci operačního programu bude řešen tematický cíl 5 (adaptace na změnu klimatu, prevence a
řízení rizik) a 6 (životní prostředí a efektivní využívání zdrojů), přičemž odpovídající pozornost bude
věnována propojení s rámcovým programem LIFE.

AT- ESI programy 2014-2020 s překrývajícími se oblastmi tematických cílů:
Program

Název

Zdroj
financování

Překrývající se tematické
cíle

Odpovědný organ v Rakousku

ETC SK-AT 20142020

Slovakia-Austria
Cooperation
Programme
2014-2020

ERDF

TO 6: Environment and
Resource Efficiency

Office of Government of Vienna;

TO 1: R&I

Office of Government of Lower Austria;
RMB - Regionalmanagement Burgenland

TO 11: Institutional
capacity
ETC AT-HU
2014-2020

ETZ AT-DE
(Bayern) 20142020

CS

Austria-Hungary
Republic
Cooperation
Programme
2014-2020
Kooperationspro
gramm
Österreich-

ERDF

TO 6: Environment and
Resource Efficiency
TO 11: Institutional
capacity
TO 6: Environment and
Resource Efficiency
TO 1: R&I

Office of Government of Vienna
Office of Government of Lower Austria
RMB - Regionalmanagement Burgenland

Office of Government of Upper Austria
Office of Government of Salzburg, Tyrol,
Vorarlberg
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Deutschland
(Bayern)

TO 11: Institutional
capacity

Bayerisches
Staatsministerium
für
Wirtschaft und Medien, Energie und
Technologie, EU-B, zugeteilt Referat I/5
Regierung von Schwaben, Oberbayern,
Niederbayern

IGJ - ERDF

EFRE Programm
Investitionen in
Wachstum und
Beschäftigung
Österreich 20142020

ERDF

TO 1: R&I

LE 2020

Programm für
Ländliche
Entwicklung in
Österreich 20142020

EARDF

TO 6: Environment and
Resource Efficiency

Federal Ministry of Agriculture, Forestry,
Environment and Water Management – DG
II (MA)

EMFF
Österreich

Operationelles
Programm
Österreich EMFF
2014-2020

EMFF

TO 6: Environment and
Resource Efficiency

Federal Ministry of Agriculture, Forestry,
Environment and Water Management – DG
II (MA)

DANUBE

Danube
Transnational
Programme
2014-2020

ERDF

TO 6: Environment and
Resource Efficiency

Federal Chancellery (MC member) /
Austrian Conference on Spatial Planning –
ÖROK (NCP)

TO 3: SME
competitiveness

Austrian Conference on Spatial Planning –
ÖROK (MA)

TO 6: Environment and
Resource Efficiency

TO 1: R&I
TO 11: Institutional
capacity

CENTRAL 2020

ASP 2014-2020

Central Europe
2020 –
Cooperation
Programme

ERDF

Alpine Space
Programme
2014-2020

ERDF

TO 6: Environment and
Resource Efficiency
TO 1: R&I
TO 1: R&I
TO 6: Environment and
Resource Efficiency

Federal Chancellery (MC member) /
Austrian Conference on Spatial Planning –
ÖROK (NCP)

Federal Chancellery (MC member) /
Austrian Conference on Spatial Planning –
ÖROK (NCP)

TO 11: Institutional
capacity
Interregional
Cooperation
2014-2020

Interreg Europe
2014-2020

ERDF

TO 1: R&I
TO 6: Environment and
Resource Efficiency

Federal Chancellery (MC member) /
Austrian Conference on Spatial Planning –
ÖROK (NCP)

Koordinace v rámci ESIF mezi jednotlivými fondy, cíli a programy probíhala v České republice jak v rámci
přípravy jednotlivých programů, tak bude zajištěna také v průběhu jejich realizace.
Během přípravy programů bylo hlavním cílem identifikovat vazby mezi jednotlivými programy, vč.
vazeb mezi EFFR a ESF programy, v rámci těchto vazeb definovat potenciální synergické efekty a
vzájemnou komplementaritu intervencí a dohodnout jakým způsobem budou tyto vazby sledovány
během implementace programů. Celý proces byl koordinován s přípravou Dohody o partnerství.
Klíčovými platformami, ve kterých byl zapojen také Národní orgán programu přeshraniční spolupráce
mezi Rakouskem a Českou republikou, byla zejména pracovní skupina pro přípravu Dohody o
partnerství a dále pracovní skupina k rozpracování programů, v níž jsou zastoupeny řídící orgány všech
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budoucích operačních programů i zástupce Národního orgánu programu přeshraniční spolupráce mezi
Rakouskem a Českou republikou.,
V návaznosti na to pak byly na základě diskuse s dotčenými řídícími orgány vytvořeny přehledy
možných synergií a komplementarit mezi
aktivitami v programech přeshraniční spolupráce a
programech z EFRR. Z institucionálního hlediska je koordinace na úrovni ČR v průběhu implementace
programů zajišťována zejména prostřednictvím Národního orgánu pro koordinaci v rámci Ministerstva
pro místní rozvoj ČR. Tento zastřešující orgán pro všechny operační programy v ČR navrhuje opatření
k zajištění synergií napříč programy, dále zajišťuje komplementarity a synergie mezi intervencemi
stanovenými Dohodou o partnerství a mezi ostatními strategickými dokumenty, specifikuje vhodné
nástroje pro řízení komplementarit a synergií, a má odpovědnost za další činnosti. Zároveň Národní
orgán pro koordinaci řídící činnost pracovních skupin a platforem, na kterých je koordinace a
implementace programů projednávána a dochází k předávání informací mezi řídícími orgány.
Z hlediska tematického zaměření programů, jsou zde uvedeny následující možné souvislosti těchto
témat v programech z EFFR v České republice:

V oblasti využití infrastruktury pro VaV lze předpokládat komplementaritu mezi podporou dobudování,
upgradu a doplnění strategicky významných infrastruktur VaV v OP VVV, včetně plánovaného využití
těchto infrastruktur formou open access a sdílení mezi větším počtem partnerů a podporou sdíleného
přeshraničního využívání VaV infrastruktury v programech přeshraniční spolupráce, jež má vést
k optimalizaci využívání kapacit výzkumu a inovací v příhraničním regionu. Prostor pro
komplementární působení je také u podpory navazování strategických partnerství se zahraničními
pracovišti, účasti v programech mezinárodní výzkumné spolupráce a dalších forem partnerství.
V oblasti výzkumu, vývoje a inovací má program přeshraniční spolupráce vazbu také na Operační
program podnikání a inovace (OP PIK). Podpora zakládání a rozvoje podnikových výzkumných a
vývojových center v OP PIK je komplementární k podpoře výzkumné a inovační spolupráce mezi MSP
a institucemi výzkumu a inovací v rámci programu přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká
republika, neboť bude zvyšovat kapacity, které mohou podniky využít pro přeshraniční spolupráci.
Podpora aplikovaného výzkumu a zavádění inovací z OP PIK má synergický efekt v kombinaci s
podporou přeshraniční výzkumné a inovační spolupráce mezi MSP a institucemi výzkumu z programů
přeshraniční spolupráce. V PS Rakousko – ČR se tematický cíl (TO6) zaměřuje na zachování a ochranu
životního prostředí a podporu efektivního využívání zdrojů ve společné příhraniční oblasti. V ČR má
vazby tato prioritní osa na Integrovaný regionální operační program (IROP). Ten bude zaměřen přes IP
6c na podporu nejhodnotnějších prvků přírodního a kulturního dědictví, které představující zpravidla
investičně náročné akce regionálního a vyššího významu. Oproti tomu program přeshraniční
spolupráce Rakousko – ČR bude dosahovat svého specifického cíle prostřednictvím akcí lokálního a
případně regionálního významu s vazbou na druhou stranu hranice a tím realizovat komplementární
akce k intervencím IROP. Dále bude možné v rámci venkovských oblastí využít i doplňkovosti
s Programem rozvoje venkova ČR (PRV) na období 2014-2020, jež bude podporovat mimo jiné i
neproduktivní investice v lesích – mimo jiné opatření k posílení rekreační funkce lesa (vč. značení,
výstavby stezek pro turisty, apod.). Vhodným navázáním aktivit PRV na investice podpořené
v programovém území v rámci programu Rakousko-ČR lze na straně jedné dosáhnout jejich většího
efektu územním rozšířením jejich, na straně druhé mohou být tyto investice podpořené v rámci PRV
zahrnuty např. do propagačních materiálů či koncepcí realizovaných s podporou programu Rakousko ČR.
Vhodné komplementární akce lze realizovat u tematického cíle 6 s národním Programem rozvoje
cestovního ruchu realizovaným v ČR, jež se soustředí zejména na zlepšení doplňkové infrastruktury
vážící na atraktivity cestovního ruchu a realizuje jednak drobnější prvky zázemí pro turisty

CS

103

CS

(odpočívadla, hygienické zázemí apod.) a jednak řeší zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu pro
turisty se speciálními potřebami.
Plánované intervence v oblasti přeshraničního vzdělávání (TO 10) mají také bezprostřední vazbu na
IROP, v jehož rámci se počítá s podporou rozvoje kapacit pro vzdělávání na všech stupních (s výjimkou
terciárního). Zlepšená vzdělávací infrastruktura může být využita k efektivní realizaci společných
programů a aktivit ve vzdělávání. Vazba mezi programy existuje i opačná, kdy studie, analýzy či
strategie zpracovávané pro potřeby vzdělávání ve společném pohraničí podpořené z OP ČR-Rakousko
se stát jedním z východisek pro další rozvoj potřebných vzdělávacích kapacit v řešeném území,
pořizovaných následně s podporou z IROP.
Ve vztahu k OP VVV mohou být realizovány komplementarity v případě využívání pořízené vzdělávací
infrastruktury pro přeshraniční vzdělávací aktivity, sdílení pedagogických zkušeností a zvýšení
spolupráce škol a zaměstnavatelů při realizaci formálního i neformálního vzdělávání (vč. stáží). Zároveň
mohou vzniknout u vzdělávacích aktivit vazby přinášející rozšíření efektů o možnost uplatnitelnosti na
přeshraničním trhu práce (tj. uplatnitelnosti na trhu sousední země).
Skrze TO 11 program realizuje projekty spolupráce institucí veřejné správy a komunit. Přestože IROP
nerealizuje samostatně tento Tematický cíl, existuje potenciál pro realizaci komplementarit a
potenciálních synergií vůči řadě specifických cílů IROP. Kooperační aktivity neinvestičního charakteru
realizované v OP přeshraniční spolupráce lze navázat na investiční aktivity IROP ať už v oblasti
sociálních či zdravotnických služeb, veřejné dopravy, turistické infrastruktury a dalších oblastí, formou
vytváření mechanismů spolupráce s využitím infrastruktury pořízené z IROP pro společná řešení.
Rozvojové a investiční potřeby, formulované ve studiích či koncepcích realizovaných v rámci OP
přeshraniční spolupráce, mohou naopak sloužit jako východisko pro realizaci investic podpořených
následně z IROP.
Nejvýraznější komplementarita mezi programem Horizont 2020 a programem Rakousko-ČR se nabízí
v rámci priority „Vynikající věda“ – výzkumná infrastruktura, jejímž cílem je mimo jiné podpora
výzkumné infrastruktury, přičemž program Rakousko-ČR podporuje mimo jiné sdílené využívání
stávající výzkumné kapacity přes hranici.
Synergie lze předpokládat i mezi podporou VaV v základních technologiích a inovacích, o něž se opírá
konkurenceschopnost v řadě průmyslových odvětvích (ICT, nanotechnologie, apod.) v prioritě
„Vedoucí postavení v průmyslu“, v případě, že výsledky podpořeného V&V budou využity v rámci
přeshraničních projektů podpořených z přeshraničního programu, ať už v rámci podpory základního
výzkumu (IP 1a) nebo aplikovaného výzkumu (IP 1b). Obdobnou možnost synergií je možné
identifikovat také v prioritě „Společenské výzvy“.
U programu LIFE+ lze očekávat pouze okrajové synergie dané přenášením a zaváděním osvědčených
řešení a dobré praxe.

Také u programu Erasmus pro všechny lze komplementarity očekávat pouze okrajově, a to v oblasti
specifického cíle 1 pro Erasmus, který je zaměřen na zlepšení úrovně klíčových schopností a
dovedností, zejména pokud jde o jejich význam pro trh práce, příp. u výuky jazyků.
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ODDÍL 7 SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE PRO PŘÍJEMCE
(Odkaz: čl. 8 odst. 5 písm. b) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Zjednodušená pravidla a jednoduchý proces administrace jsou předpoklady efektivní realizace
programu a očekávané změny v programové oblasti. To znamená snížení administrativní zátěže jako
klíčový cíl.
Obecně je implementace a realizace programu přeshraniční spolupráce spojena s vyšší administrativní
náročností než realizace národních programů z důvodu zapojení partnerů ze dvou zemí. Vedle toho
musí být konsolidovány velmi odlišné administrativní struktury, tradice, právní rámce a další procesy.
V období 2007-2013 se žadatelé a projektoví partneři potýkali zejména s následujícími problémy:
-

Rozdílná interpretace pravidel pro způsobilé výdaje v daném období
Rozdílný výklad pravidel způsobilosti vedl k nejistotě u žadatelů a projektových partnerů při
kalkulaci a fakturaci. Ke snížení této nejistoty byla při bilaterární programové skupině zřízena
speciální pracovní skupina pro způsobilé výdaje s cílem jasného definování pravidel
způsobilosti výdajů. Výsledkem bude součástí příručky pro žadatele a osoby zapojené do řízení
programu.

-

Vedle toho je plánováno využít možnost nových zjednodušených výdajů pro období 2014-2020
(viz čl. 18 (1) nařízení pro EÚS). Příprava dokumentace k pravidlům způsobilých výdajů
probíhala ve spolupráci s národními/regionálními kontrolory a na základě Pokynů ke
zjednodušenému vykazování výdajů a doporučení zpracované Interact.

-

Zpoždění ERDF plateb:
Zpožděné platby vznikly během posledního období. Důvody tohoto problému lze najít jak na
straně žadatele či partnera projektu, tak u kontroly prvního stupně, která nebyla schopna
reagovat odpovídajícím způsobem. Více podrobných informací pro žadatele a projektového
partnera přispějí k lepšímu pochopení procesu a souvisejících požadavků. Již zmíněná příručka
poskytne lepší orientaci.

Další plánované opatření ke snížení administrativní zátěže budou primárně postaveny na systému
výměny dat, který bude plně v souladu s požadavky na e-koheze a dále s využitím harmonizovaných
implementačních nástrojů (HIT) vyvinutých Interact ve spolupráci s programy EÚS s cílem zjednodušení
a zefektivnění implementace programu.
Na základě ze zkušeností získaných v předchozím programovém období pro úspěšnou žádost, realizaci
a také ukončení projektu jsou velmi důležité spolehlivé manuály, příručky a aktuální webové stránky
programu. Snahou bude rozšířit informační základu ve všech fázích projektového cyklu, aby se
případným nedorozuměním předešlo již na začátku.

Mimo to čl. 18(1) nařízení EÚS určuje novou hierarchii pravidel způsobilých výdajů s tím, že pravidla
programu určují pouze to, co není definováno na úrovni EU a národní pravidla specifikují pouze pak to,
co není určeno pravidly EU nebo pravidly programu. Při definování pravidel programu bude zvláštní
pozornost věnována kategorii „personální výdaje“ a také „kancelářské a administrativní výdaje“, pro
které je k dispozici několik možností zjednodušení. S cílem minimalizace administrativní zátěže je
program v maximální možné míře ochoten a připraven využít možností zjednodušení nabízených
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regulačním rámcem. Tato zjednodušení by měla být zavedena co nejdříve od zahájení realizace
programu.
Navíc – kde to bude možné – budou použity „Harmonizované implementační nástroje“ (HIT –
Harmonised Implementation Tools) (např. projektová žádost, zprávy apod.).
Bude použit e-Monitorovací systém INTERACT, který je popsán v kapitole 5.
Úplná elektronická komunikace a výměna dat mezi orgány programu a příjemci sníží administrativní
zátěž pro všechny zúčastněné strany a tudíž dojde k zrychlení celého procesu a tím k jeho zefektivnění.
Všechna plánovaná opatření na zjednodušení administrativní zátěže budou primárně postavena na
implementaci systému pro výměnu dat plně v souladu s požadavky na e- kohezi.
Časový harmonogram realizace

-

příprava příručky žadatele a dalších interních manuálů bude připravena do zahájení programu
(červenec 2015)

-

pořádání regionálních informačních setkání pro žadatele

-

opatření ke zefektivnění procesu monitorování operací bude zaveden od samého začátku
realizace programu, možná v době schvalování operací předložených v rámci první výzvy pro
předkládání návrhů.
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ODDÍL 8 HORIZONTÁLNÍ ZÁSADY
(Odkaz: čl. 8 odst. 7 nařízení (EU) č. 1299/2013)

8.1. Udržitelný rozvoj
V nařízení o obecných ustanoveních (čl. 8) se uvádí: „Členské státy a Komise při přípravě a provádění
smluv o partnerství a programů zajistí podporu požadavků na ochranu životního prostředí, účinného
využívání zdrojů, opatření ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně, odolnosti proti
katastrofám a předcházení rizikům.“
Důležitým východiskem pro systematické posouzení zásady udržitelného rozvoje ve fázi přípravy
programu je strategické posuzování vlivů na životní prostředí (SEA) a ex-ante hodnocení. Účelem SEA
je „zajistit vyšší úroveň ochrany životního prostředí a přispět k začlenění ekologických kritérií do
přípravy a přijetí plánů a programů s ohledem na prosazování udržitelného rozvoje.“ Ex-ante hodnocení
ověřuje míru adekvátnosti opatření plánovaných v rámci programů k prosazování udržitelného
rozvoje10. Proces SEA obvykle probíhá souběžně s ex-ante hodnoceními a hlavní zjištění jsou
zapracována do zpráv o předběžném hodnocení.
Na provozní úrovni by během implementace programu měly být zohledněny tyto aspekty:
 vybírat investiční projekty po zvážení nejefektivnějšího způsobu využívání zdrojů a nejdelší
udržitelnosti.
 bránit investicím s výrazně negativními dopady na životní prostředí a klima,
 posuzovat náklady na životnost různých investičních možností z dlouhodobé perspektivy.
 více využívat veřejné zakázky na podporu udržitelného růstu (environmentální zadávání
veřejných zakázek).

Při zkoumání návrhů by v příslušných případech měla být zodpovězena tato rozhodující otázka: Přispívá
operace k prosazování udržitelného rozvoje? Posuzování kvality způsobilých projektových záměrů by
mělo být založeno na souboru kvalitativních kritérií, která jsou společná pro všechny prioritní osy a
investiční priority.

8.2. Rovné příležitosti a nediskriminace
V čl. 7 nařízení o obecných ustanoveních (EU) č. 1303/2013 se uvádí: „Členské státy a Komise přijmou
vhodná opatření, aby během přípravy a provádění programů nedocházelo k diskriminaci na základě
pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku
nebo sexuální orientace.“
Nejedná se pouze o diskriminaci žen (a mužů), ale jakoukoli diskriminaci na základě rasového nebo
etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální
orientace. Zatímco protidiskriminační zákony jsou zavedenou součástí právních systémů zemí EU,
praktická implementace protidiskriminačních postupů zaostává. Z hlediska rovného přístupu
k financování z evropských strukturálních a investičních fondů by to např. mohlo znamenat, že projekty
cestovního ruchu financované z evropských strukturálních a investičních fondů nejsou dostupné
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zdravotně postiženým (a nikdo nekontroluje, zda tomu tak je) nebo že lidé etnického původu nemají
rovný přístup např. k financování podnikatelských aktivit, protože se k nim tato informace nedostala.
Rovný přístup k informacím a kontroly plnění požadavků na rovné zacházení a zákaz diskriminace
představují problém.
Implementaci zásad rovných příležitostí a zákazu diskriminace při přípravě programů a jejich
implementaci ponechává Evropská komise v gesci členských států. Jak je uvedeno výše, nařízení o
obecných ustanoveních požaduje, aby členské státy zajistily, že zákaz diskriminace bude brán v úvahu
jak ve fázi přípravy, tak ve fázi provádění programů. Konkrétně to znamená, že na přípravu programů
a jejich provádění se bude pohlížet „protidiskriminační optikou“, což dosud systematicky činí pouze
ESF.
Jedním ze způsobů, jak zajistit přiměřené dodržování pravidla rovných příležitostí a zákazu
diskriminace, je přijmout k programovému cyklu takový přístup, kde je perspektiva rovných
příležitostí a zákazu diskriminace součástí všech fází programovacího cyklu.

8.3. Rovnost mezi muži a ženami
Cíl rovnosti žen a mužů náleží k základním hodnotám Evropské unie a je vytýčen ve Smlouvě o Evropské
unii. Čl. 3 uvádí, že Unie „bojuje proti sociálnímu vyloučení a diskriminaci, podporuje sociální
spravedlnost a ochranu, rovnost žen a mužů, mezigenerační solidaritu a ochranu práv dítěte“.
Odstraňování nerovností a prosazování rovnosti žen a mužů tvoří rovněž součást konsolidovaného
znění Smlouvy o fungování Evropské unie. Jak je uvedeno v nařízení o společných ustanoveních (čl. 7),
musí být tyto základní hodnoty respektovány v nařízeních a při implementaci evropských strukturálních
a investičních fondů: „Členské státy a Komise zajistí podporu rovnosti žen a mužů a začlenění hlediska
rovnosti pohlaví při přípravě a provádění programů.“ a „Členské státy a Komise přijmou vhodná
opatření, aby během přípravy a provádění programů nedocházelo k diskriminaci na základě pohlaví,
rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo
sexuální orientace“.
Stejný přístup k programovému cyklu, jako byl nastíněn výše pro oblast zákazu diskriminace, lze využít
k zajištění rovnosti mužů a žen s důrazem na genderovou problematiku.

CS

108

CS

ODDÍL 9 SAMOSTATNÉ PRVKY
9.1. Velké projekty, které mají být během programového období realizovány
(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. e) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Není relevantní
Tabulka 23 : Seznam velkých projektů
Název

plánované datum
oznámení/podání
žádosti Komisi
(rok, čtvrtletí)

Plánovaný
začátek
provádění (rok,
čtvrtletí)

Plánované datum
dokončení
provádění (rok,
čtvrtletí)

Prioritní osy/
investiční priority

9.2. Výkonnostní rámec pro program spolupráce
Tabulka 24: Výkonnostní rámec (souhrnná tabulka)
Priorit
ní osa

Ukazatel nebo klíčový krok
provádění

Měrná jednotka
(použije-li se)

Milník pro rok
2018

Konečný cíl
(2023)

1

Počet výzkumných ústavů, které se
účastní přeshraničních,
nadnárodních nebo
meziregionálních výzkumných
projektů

organizace

2

15

1

Počet zavedených nebo zlepšených
služeb na podporu inovativnosti podniků

služby

1

8

1

Certifikované způsobilé výdaje

EUR

1 791 939

14 685 060

2

Počet prvků, které jsou součástí
kulturního/přírodního dědictví se
zvýšenou atraktivitou

prvky

1

8

2

Celková délka rekonstruovaných
nebo modernizovaných silnic

km

2

10

2

Počet realizovaných prvků zelené
infrastruktury

prvky

2

10

2

Certifikované způsobilé výdaje

EUR

6 520 356

53 434 764

3

Počet účastníků společných
programů vzdělávání a odborné
přípravy na přeshraniční podporu
zaměstnanosti mládeže,
vzdělávacích příležitostí,
vysokoškolského vzdělávání a
odborné přípravy

osoby

100

700

mechanismus

1

6

3

Počet přeshraničních mechanismů
na podporu společného vzdělávání a
odborné přípravy

109/116

3

Certifikované způsobilé výdaje

4

(Projektoví) Partneři, kteří jsou
formálně a obsahově, zapojení do
přeshraničních aktivit

partneři

40

320

Certifikované způsobilé výdaje

EUR

2 924 151

23 963 618

4

EUR

1 963 177

6 088 368

9.3 Příslušní partneři zapojení přípravy programu spolupráce
Zapojené instituce – Česká republika
Správní jednotky
Jižní Čechy









Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Odbor kultury a památkové péče
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Odbor informatiky
Odbor ekonomický

Vysočina










Odbor regionálního rozvoje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Odbor informatiky
Odbor zdravotnictví
Odbor školství, mládeže a sportu
Odbor sociálních věcí

Jižní Morava













Odbor regionálního rozvoje
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Odbor investic
Odbor dopravy
Odbor kultury a památkové péče
Odbor životního prostředí
Odbor školství
Odbor zdravotnictví
Odbor sociálních věcí
Odbor vnějších vztahů
Odbor kancelář hejtmana
Odbor kancelář ředitelky
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Odbor informatiky
Odbor ekonomický

Ostatní















































Regionální hospodářská komora
Krajská hospodářská komora jižní Moravy
Okresní hospodářská komora Brno-venkov
Okresní hospodářská komora Znojmo
Okresní hospodářská komora Hodonín
Okresní hospodářská komora Břeclav
Okresní hospodářská komora Vyškov
Okresní hospodářská komora Blansko
Rakouské podnikatelské centrum
Masarykova univerzita
Mendelova univerzita
Vysoké učení technické Brno
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Ústav fyziky materiálů, Akademie věd ČR
Výzkumný ústav veterinárního lékařství
Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu
Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
Sdružení obcí a měst jižní Moravy
Jihomoravské informační centrum, zájmové sdružení právnických osob
CEITEC – Středoevropský technologický institut
BIC Brno
Magistrát města Brna
Správa a údržba silnic JMK, p.o.
KORDIS JMK, a.s.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Centrála cestovního ruchu JM
Moravská galerie v Brně
Regionalní muzeum v Mikulově, p.o.
Masarykovo muzeum Hodonín
Biskupství Brněnské
Muzeum města Brna
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Moravský zemský archiv Brno
Povodí Moravy,s.p.
Správa NP Podyjí
Baťův kanál, o. p. s.
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v.v.i.
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
Spolek poradců v ekologickém zemědělství České republiky o.s. (EPOS)
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno
Lipka – školské zařízení pro enviromentální vzdělávání
Centrum pro rodinu Brno
Společně o.p.s.
Nadace Partnerství
Diecézní charita Brno
Český červený kříž (Brno+pobočky)
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Krajské nemocnice JMK
Fakultní nemocnice Brno
Úrazová nemocnice Brno
Úřad práce, krajská pobočka v Brně
Centrum excelence Telč;
Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
středisko služeb školám, p. o.;
ZERA – zemědělská a regionální agentura;
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR;
Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání; město Telč;
Energetická agentura Vysočiny, z.s.p.o.;
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p.o.;
Muzeum Vysočiny Třebíč, p.o.;
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.;
Vysoká škola polytechnická Jihlava;
MAS Třešťsko;
MAS Telčsko; Vysočina Tourism, p.o.;
Diecézní charita Brno, oblastní charita Jihlava
Jihočeská hospodářská komora
Regionální rozvojová agentura jižních Čech, a.s.
Regionální rozvojová agentura Šumava
Euroregion Silva Nortica
Euroregion Šumava
Jihočeská univerzita
Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání (JAIP)
Czechinvest
Správa NP a CHKO Šumava
Regionalní muzeum v Mikulově, p.o.
Masarykovo muzeum Hodonín
Biskupství Brněnské
Muzeum města Brna
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Moravský zemský archiv Brno
Povodí Moravy,s.p.
Správa NP Podyjí
Baťův kanál, o. p. s.
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v.v.i.
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
Spolek poradců v ekologickém zemědělství České republiky o.s. (EPOS)
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno
Lipka – školské zařízení pro enviromentální vzdělávání
Centrum pro rodinu Brno
Společně o.p.s.
Nadace Partnerství
Diecézní charita Brno
Český červený kříž (Brno+pobočky
Krajské nemocnice JMK
Fakultní nemocnice Brno
Úrazová nemocnice Brno
Úřad práce, krajská pobočka v Brně
JVTP,
Energy Centre ČB
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KP Projekt s.r.o.,
Svaz měst a obcí JČK
MAS Blanský les – Netolicko,
SŠ a jazyková škola Volyně,
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České
Budějovice
Jihočeská rozvojová o.p.s.,
Technologické centrum Písek s.r.o., Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s, ,
MAS Rozkvět zahrady jižních Čech

Města a obce
Volyně, Český Krumlov, Chotoviny Cizkrajov, Čejkovice, Sedlec, Kubova Huť, Slavonice, Milevsko,
Třeboň, Vyšší Brod, Doubravice, Kluky, Prachatice,Dačice, Vimperk, Písek
Zapojené instutuce - Rakousko
Správa































Geschäftsgruppe - Bildung, Jugend, Information und Sport
Geschäftsgruppe - Finanzen, Wirtschaftspolitik und Wiener Stadtwerke
Geschäftsgruppe - Gesundheit und Soziales Geschäftsgruppe - Integration, Frauenfragen,
KonsumentInnenschutz und Personal
Geschäftsgruppe - Kultur und Wissenschaft
Geschäftsgruppe - Stadtentwicklung, Verkehr, Klimaschutz, Energieplanung und
BürgerInnenbeteiligung
Geschäftsgruppe - Umwelt
Geschäftsgruppe - Wohnen, Wohnbau und Stadterneuerung
Hafen Wien
MA 18- Stadtentwicklung und Stadtplanung
MA 19-Architektur und Stadtgestaltung
MA 20-Energieplanung MA 22-Umweltschutz
MA 23-Wirtschaft, Arbeit und Statistik MA 25-Stadterneuerung und Prüfstelle für
Wohnhäuser
MA 31-Wiener Wasser MA 42-Wiener Stadtgärten
MA 45-Wiener Gewässer
MA 48-Abfallwirtschaft, Strassenreinigung und Fuhrpark
MA 49-Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien
Magistratsdirektion Baudirektion - Gruppe Planung
Magistratsdirektion Baudirektion – Gruppe Umwelttechnik
Magistratsdirektion Baudirektion - Strategische Energieangelegenheiten
Stadtschulrat für Wien
Büro Landesrat Mag. Schwarz
Abteilung Landesamtsdirektion-Europareferat
Land NÖ, Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik
Land NÖ, Abteillung Umweltwirtschaft und Raumordungsförderung
Land NÖ, Abteilung Naturschutz
Land NÖ, Abteilung Gesamtverkehrsangelegenheiten
Land NÖ, Abteilung Kunst und Kultur
Land NÖ, Abteilung Wissenschaft und Forschung
Land NÖ, Abteilung Landesstraßenbau
Land NÖ, Abteilung Wirtschaft, Tourismus und Technologie
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Land NÖ, Abteilung Landwirtschaftsförderung
Agrarbezirksbehörde St. Pölten
Land NÖ, Abteilung allgemeine Förderungen F3, Frauenreferat
Land NÖ, Abteilung F3 Arbeitnehmerförderung
Land NÖ, Abteilung Kindergärten und Schulen
Land NÖ, Abteilung, Abteilung Wasserwirtschaft
Amt der OÖ Landesregierung, Direktion Präsidium – Zukunftsakademie
Amt der OÖ Landesregierung, Direktion Bildung und Gesellschaft
Amt der OÖ Landesregierung, Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft
Amt der OÖ Landesregierung, Direktion Straßenbau und Verkehr
Amt der OÖ Landesregierung, Abt. Naturschutz
Amt der OÖ Landesregierung, Überörtliche Raumordnung, Koordinationsstelle für die EURegionalpolitik
Amt der OÖ. Landesregierung, Landessportorganisation
Amt der OÖ. Landesregierung, Landesforstdirektion
Amt der OÖ. Landesregierung, Landeskulturdirektion
Amt der OÖ. Landesregierung, Dorf- und Stadterneuerung - Weltkulturerbe
Amt der OÖ Landesregierung, Umweltanwaltschaft
Amt der OÖ Landesregierung, Abt. Wirtschaft
Amt der OÖ. Landesregierung, Abt. Wirtschaft EU-Finanzkontrolle
Bundeskanzleramt Österreich, Abt. IV/4
Österreichisches Bundesministerium für Land- u. Forstwirtschaft, Umwelt u.
Wasserwirtschaft
Österreichisches Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
Österreichisches Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Ostatní (veřejné) instituce
























TINA VIENNA Urban Technologies & Strategies GmbH
Wiener Linien Wiener Stadtwerke
Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds
Wirtschaftsagentur Wien – Cluster Wien ZIT Zentrum für Innovation und Technologie GmbH
EUSDR PAC10 Geschäftsstelle departure-die Kreativagentur der Stadt Wien
Fonds Soziales WienKulturvernetzung Niederösterreich
Ecoplus – NÖ Wirtschaftsagentur GmbH
NÖ Landesakademie
Wirtschaftsakmmer Niederösterreich
NÖ Landesklinikholding
Regionalmanagement Niederösterreich (Büro Waldviertel, Weinviertel, Industrieviertel)
Regionaler Entwicklungsverband Weinviertel – Europaregion Weinviertel
Regionaler Entwiclkungsverband Industrieviertel
Energie- und Umweltagentur Niederösterreich (ENU)
Industriellenvereinigung Niederösterreich
Arbeiterkammer OÖ, Büro f. Projekt u. Regionalentwicklung
BFI - Berufsförderungsinstitut OÖ, Internationale Projekte
Clusterland Oberösterreich
Euregio Bayerischer Wald - Böhmerwald - Mühlviertel, Regionalmanagement OÖ
Fachhochschule Oberösterreich, Steyr, Management Research Center
Fachhochschule Oberösterreich, Steyr, Verkehrslogistik
Fachhochschule Oberösterreich, Wels
Inn-Salzach-Euregio (Regionalmanagement OÖ)
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Klimabündnis Oberösterreich
Oberösterreich Tourismus
OÖ. Technologie- und Marketinggesellschaft mbH
Österreichische Bundesforste AG
Regionalmanagement OÖ GmbH.
Wirtschaftskammer OÖ, Klimaschutz u. Umweltberatung
Ars Electronica Center – Museum der Zukunft
Berufsförderungsinstitut Oberösterreich
CATT Innovationsberatung GmbH.
Europaregion Donau-Moldau
Fachhochschule Gesundheitsberufe Oberösterreich, Linz
Fachhochschule Hagenberg
Johannes Kepler Universität Linz
Klimabündnis Oberösterreich
Landesschulrat für Oberösterreich
Leader-Region LAG Donau-Böhmerwald
Oberösterreichischer Energiesparverband
Tourismusverband Mühlviertler Kernland
Tourismusverband Mühlviertler Alm
Naturschutzbund OÖ
Upper Austrian Research (UAR)
Upper Austrian Business Hightech Incubator Tech2b
WIFI - Wirtschaftsförderungsinstitut Linz
Wirtschaftskammer OÖ, EU+
Wood K plus Kompetenzzentrum für Holz

9.4 Použitelné podmínky provádění programů, kterými se řídí finanční řízení a programování,
monitorování, hodnocení a kontrola účasti třetích zemí na nadnárodních či meziregionálních
programech prostřednictvím příspěvku ze zdrojů evropského nástroje sousedství a NPP
(Odkaz: čl. 26 nařízení (EU) č. 1299/2013)

Není relevantní
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PŘÍLOHY (nahrány do systému pro elektronickou výměnu dat jako samostatné soubory):


zpráva o hodnocení ex-ante včetně shrnutí (povinné)



Písemné potvrzení souhlasu s programem spolupráce



Shrnutí operačního programu pro veřejnost (je-li žádoucí)



Analýzy SWOT



Bibliografie pro analýzy



Dotazník pro veřejnou konzultaci



Dokumentace k Výkonnostnímu rámci včetně metodických poznámek



Vypořádání připomínek EK



Intervenční logika
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