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Členění názvosloví předmětů podpory
Příklad 2.1.1.1.
2.

bod členění
1.

Prioritní osa
1.

Oblast podpory
1.

Aktivita



Kontroloři podle čl. 16
Kontrolor podle čl. 16 kontroluje a protokoluje, před provedením platby do tří měsíců od
obdržení podkladů, legitimitu (zákonnost) a řádnost výdajů, které nahlásí kooperační
partner. Mimo to provádí kontroly na místě. Jako kontroloři podle článku 16 jsou
stanoveni:
- pro saské kooperační partnery: SAB;
- pro české kooperační partnery: CRR ČR.



Společný technický sekretariát (JTS)
JTS bylo po dohodě s MMR umístěno při SAB v Drážďanech. JTS přebírá v průběhu
realizace zejména ty funkce na podporu Řídícího orgánu popsané v programovém
dokumentu, jako např. poradenství a podpora kooperačních partnerů, registrace
projektů a kontrola formálních náležitostí a realizace dotace.
Dotační subjekt je součástí JTS a realizuje usnesení Monitorovacího výboru.



Investiční
Tímto pojmem se rozumí zejména stavební opatření, ale také pořízení vybavení od 500
Euro (na saské straně) a nad 40.000 Kč u hmotného majetku (na české straně) nebo
nad 60.000 Kč u nehmotného majetku (na české straně) a mohou být během doby
používání odepsány.



Neinvestiční
Tímto pojmem se rozumí zejména pořízení mobilního vybavení do 500 Euro (na saské
straně) a pod 40.000 Kč u hmotného majetku (na české straně) nebo pod 60.000 Kč u
nehmotného majetku (na české straně) a nemůže být během doby používání
odepsáno. Dále se pod neinvestičními opatřeními rozumí aktivity v sociální oblasti a v
oblasti vzdělávání a kultury, tzv. „měkké projekty“.
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Fond malých projektů
V rámci Fondu malých projektů mohou být podporovány projekty s příspěvkem z ERDF
až do výše 22.500 Euro, které se podporují a zintenzivňují přeshraniční informovanost,
komunikaci a spolupráci mezi občany, sdruženími a institucemi ve společném dotačním
území a posilují identifikaci obyvatelstva se společným životním prostorem. Realizace
Fondu malých projektů probíhá ve vlastní zodpovědnosti 4 česko-saských euroregionů.
Podrobná ustanovení jsou dána ve společném realizačním dokumentu pro Fond
malých projektů.



Kooperační partner
Jako kooperační partner je všeobecně označen partner, který se podílí na projektu, tzn.
Lead partner i projektový partner/ projektoví partneři jsou kooperačními partneři.



Lead partner (Vedoucí partner LP)
Každý projekt má Lead partnera, který je zodpovědný za celkovou koordinaci,
management projektu, podávání zpráv o projektu a za realizaci projektu. Definice Lead
partnera je uvedena v části IV - příloze dokumentu.



Projektoví partneři
Projektoví partneři jsou partneři, kteří se podílejí na projektu a nejsou Lead partnerem.



Smlouva o spolupráci
Lead partner a jeho projektový partner/ projektoví partneři stanoví ve smlouvě o
spolupráci vzájemnou spolupráci k realizaci svého společného projektu.



Příslušný subjekt
Příslušným subjektem v procesu hodnocení projektových žádostí jsou na německé
straně JTS a národní odborné subjekty. Na české straně to jsou krajské úřady krajů
Libereckého, Karlovarského a Ústeckého.



Smlouva o poskytnutí dotace (dotační smlouva)
Smlouva o poskytnutí dotace upravuje právní schválení projektu. Je uzavřena mezi
SAB, zastoupenou JTS, a Lead partnerem.



Zprostředkující subjekt Certifikačního orgánu
Zprostředkující subjekt Certifikačního orgánu je umístěn v SAB. Kontroluje žádosti
o platbu českých a saských Lead partnerů a provádí vůči nim platby.

Stav: 16.05.2011
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1.

Společná část

Společná ustanovení
Legislativní rámec / účel příspěvku

Česká republika a Svobodný stát Sasko poskytují, dle ustanovení společného programového
dokumentu k programu „Cíl 3 / Ziel 3 – podpora přeshraniční spolupráce mezi Českou
republikou a Svobodným státem Sasko v rámci cíle „Evropská územní spolupráce““ a
předkládaného Realizačního dokumentu, dotace na projekty na rozvoj přeshraniční
spolupráce v oblastech




Rozvoj rámcových společenských podmínek v dotačním území
Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu
Zlepšení situace přírody a životního prostředí

Dotace bude poskytnuta pouze v případě, že podpořený projekt sleduje cíle definované
v programu a dá se očekávat úspěšná realizace.
Právní nárok na poskytnutí dotace neexistuje. Kontrola způsobilosti projektů a smluvní příslib
dotace probíhají na základě společného programového dokumentu a předloženého
realizačního dokumentu a v rámci disponibilních prostředků na spolufinancování ze
spolkového rozpočtu, ze zemského saského rozpočtu a ze státního rozpočtu České
republiky. Jednou poskytnutý příspěvek nezakládá ani důvodně ani z důvodů výše nárok na
dotace v letech následujících.
1.1.
Obecné právní rámce
Dotace budou poskytovány na základě

příslušných evropských právních předpisů zejména
Nařízení (ES) č. 1083/2006 Rady z 11. července 2006 s obecnými
ustanoveními o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním
fondu a Kohezním fondu a o zrušení nařízení (ES) 1260/1999 (Úřední věstník
ES L 210, str. 25), změněno Nařízením (ES) č. 1341/2008 (Úřední věstník ES L
348, str. 19) a Nařízením (ES) č. 284/2009 (Úřední věstník ES L 94, str. 10);
Nařízení (ES) č. 1080/2006 Evropského Parlamentu a Rady z 5. června 2006 o
Evropském fondu pro regionální rozvoj a zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999
(Úřední věstník ES L 201, str. 1), změněno Nařízením (ES) č. 397/2009
(Úřední věstník ES L 126, str. 3);
Nařízení (ES) č. 1828/2006 Komise z 8. prosince 2006 k určení prováděcích
předpisů k Nařízení (ES) 1083/2006 Rady s všeobecnými ustanoveními o
Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a
Kohezním fondu a Nařízení č. 1080/2006 evropského Parlamentu a Rady o
Evropském fondu pro regionální rozvoj (Úřední věstník ES L 371, str. 1),
změněno Nařízením (ES) č. 846/2009 (Úřední věstník ES L 250, str.1);

Stav: 16.05.2011
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Společná část

společného
Programového
dokumentu
(Operační
program
CCI-Code:
2007CB163PO017),
společného realizačního dokumentu,
předpisů o veřejné podpoře, pokud jsou předpisy relevantní, zejména
Nařízení (ES) č. 800/2008 Komise ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu
s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné
se společným trhem - obecné nařízení o blokových výjimkách (Úřední věstník
EU č. L 214, str. 3),
Nařízení (ES) č. 1998/2006 Komise z 15. prosince 2006 o použití článků 87
a 88 Smlouvy ES o veřejné podpoře „De-minimis“ (Úřední věstník EU č. L 379,
str. 5),
Nařízení (ES) č. 1857/2006 Komise z 15. prosince 2006 o použití článků 87
a 88 Smlouvy ES na státní podporu pro malé a střední podniky působící v
produkci zemědělských produktů a o změně Nařízení (ES) č. 70/2001 (Úřední
věstník EU č. L 358, str. 3)

vždy v platném znění.
Dotace je poskytována rovněž podle pravidel §§ 23 a 44 rozpočtového řádu Svobodného
státu Sasko (Saský rozpočtový řád – SäHO, SächsGVBl. 2001, str. 154) a správních
předpisů Saského státního ministerstva financí, v platném znění, které se k němu vztahují,
s odchylujícími ustanoveními uvedenými v následujících odstavcích.
1.2.

Dodržování předpisů EU o veřejné podpoře

V rámci odborného posouzení prověří JTS ve spolupráci s krajskými úřady, zda je
předložený projekt (tzn. celý projekt, nikoli rozdělený na jednotlivé části podle kooperačních
partnerů) v souladu s evropskými předpisy o veřejné podpoře. Při tom se musí zaměřit za
prvé na povahu projektu a za druhé na strukturu vlastnictví daného kooperačního partnera.
Projekt zakládá veřejnou podporu, pokud narušuje hospodářskou soutěž, tzn. pokud
kooperační partner získá díky poskytnuté dotaci výhodu ve volném pohybu zboží a služeb
vůči ostatním ekonomickým účastníkům hospodářské soutěže. Projekty zakládající veřejnou
podporu nejsou v principu způsobilé s jedinou výjimkou, a to pokud jsou splněné
předpoklady nařízení Evropské unie o veřejné podpoře uvedené v odstavci 1.1.

Stav: 16.05.2011
10

Společný realizační dokument k Programu Cíl 3/Ziel 3
Česká republika - Svobodný stát Sasko
Část I

Společná část

Pokud jsou splněné předpoklady nařízení Evropské unie o veřejné podpoře, může být projekt
podpořen dle ustanovení nařízení Evropské unie uvedených v odstavci 1.1., což v principu
vede ke snížení dotační sazby. Pokud je projekt způsobilý podle vícero nařízení Evropské
unie o veřejné podpoře, je nutné použít ustanovení, které je pro projekt nejvýhodnější.
2.
Předmět podpory
Podporovány jsou projekty pro rozvoj přeshraničních hospodářských, kulturních, sociálních a
ekologických činností společnými strategiemi pro udržitelný územní rozvoj a projekty
spolupráce mezi resortem spravedlnosti, policie a správními orgány, k přeshraniční integraci
trhu práce, místních iniciativ v oblasti zaměstnanosti, pro rovné postavení mužů a žen a
rovnosti šancí, pro další vzdělávání a sociální začlenění a ke společnému rozvoji a využívání
lidských zdrojů a zařízení v oblasti výzkumu a vývoje technologií. Výčet následujících
uvedený předmětů podpory je vyčerpávající. Projekty technické pomoci nejsou předmětem
společného realizačního dokumentu.
2.1.

Prioritní osa 1 - Rozvoj rámcových společenských podmínek v dotačním
území

2.1.1.

Oblast podpory 1 – Kooperativní zlepšení a rozvoj infrastruktury dle poptávky a
kooperací v oblasti regionálního plánování a rozvoje

2.1.1.1.

Opatření ke zvýšení propustnosti pohraničí a napojení pohraničí na důležité
přeshraniční dopravní osy
 Novostavba a modernizace plánovaných hraničních přechodů
 Novostavba a modernizace přístupových komunikací (např. silnic, mostů
a s nimi spojených cest pro pěší, cyklostezek) k hraničním přechodům
 Novostavba a modernizace důležitých přivaděčů k přeshraničním dopravním
osám
 Zpracování dopravních průzkumů s přeshraničním významem

Stav: 16.05.2011
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2.1.1.2.

Podpora přeshraniční veřejné regionální osobní dopravy
 Koncepce a studie proveditelnosti pro přípravu projektů v oblasti
přeshraniční veřejné regionální osobní dopravy
 Výstavba, modernizace a rozšíření propojovacích bodů1 (podpora
společného integrovaného dopravního systému)
 Vícejazyčná informační a odbavovací technika minimálně v češtině a v
němčině
 Vytváření přeshraničních tarifních systémů
 Výstavba a modernizace
doprovodné infrastruktury železničních a
tramvajových cest
 Vytvoření přeshraničních dopravních spojení (např. autobus, tramvaj,
železnice)

2.1.1.3.

Podpora informační společnosti, především z hlediska vícejazyčnosti
 Rozvoj a implementace elektronických rozhraní pro výměnu dat
 Společné inovativní internetové aplikace
 Vývoj a rozvoj společných databází
 Technické propojení a vícejazyčné informační systémy (minimálně v češtině
a v němčině), zejména muzeí a knihoven

2.1.1.4.

Podpora sítí pro geografické informační systémy (GIS) jako základu pro společné
úkoly v oblasti plánování a monitoringu
 Zpracování kartografických podkladů pro přeshraniční geografické
informační systémy
 Vytváření mezinárodních internetových geografických informačních systémů
a jejich rozhraní jako základu pro společné úkoly v oblasti plánování a
monitoringu
 Sběr, vyhodnocení a homogenizace společných geografických dat včetně
potřebných metadat
 Tvorba a společné využívání přeshraniční infrastruktury geografických dat –
infrastruktura geodat2

2.1.1.5.

Podpora inovačních procesů v dětských zařízeních3
 Podpora přeshraniční spolupráce dětských zařízení (například výměnou
personálu a stážemi pedagogů, společnou jazykovou výukou pedagogických
pracovníků, mimo jiné zvyšováním kvalifikace v oblasti metodiky osvojení si
jazyka a cizích jazyků v raném věku, setkávání dětí a rodičů za účelem
odbourávání předsudků a rozvoji jazykových znalostí)
 Zřizování, sanace a modernizace dětských zařízení, které budou
navštěvovat děti z obou stran hranice
 Rozvoj, podpora a otestování nových obsahových koncepcí v dětských
zařízeních (například nabídka konzultací ke spolupráci dětských zařízení,
zpracování materiálů pro výuku cizích jazyků, organizace a zprostředkování
výměny zkušeností, projekty dalšího vzdělávání, konzultace rodičům)

2.1.1.6.

Podpora společných opatření z důvodů demografických změn v pohraničí

1

2

3

Propojovací body jsou body, ve kterých na sebe navazují jednotlivé dopravní prostředky, např. zřízením vlakových a
autobusových zastávek, záchytných parkovišť (P+R park and ride), ale také zřízením stojanů na jízdní kola před nádražími
atd.
Pod infrastrukturou geodat se rozumí síť k výměně geografických dat, ve které jsou spolu přes fyzickou datovou síť,
v principu přes internet, propojeni tvůrci geodat, poskytovatelé služeb v oblasti geodat a uživatelé geodat. Vytvoření
(přeshraniční) infrastruktury pro geografická data zahrnuje souhrn všech technických, organizačních a politických opatření
k výměně geografických informací.
Dětská denní zařízení jsou jesle, předškolní zařízení a školní družiny.
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2.1.1.7.

Analýza stávající situace oblasti zdravotní, sociální a bytové
- Pořádání odborně zaměřených vzdělávacích a informačních seminářů
- Rozvoj metodických a obsahových koncepcí zejména v celkové
problematice seniorů, pomoci a péče ve stáří
Příprava a realizace projektů, především v oblasti
- rozvoje nabídek odpovídajících potřebám rostoucímu podílu seniorů
- rozvoje venkova přátelského k rodině
- životních a profesních perspektiv pro ženy
- alternativních sociálních nabídek v oblasti infrastruktury při klesajícím
počtu a stárnutí obyvatelstva
- potřebných změn v oblasti dobrovolných činností

Přeshraniční aktivity v oblasti regionálního plánování a mezikomunální kooperace
(spolupráce mezi obcemi) a regionálního rozvoje
 Zintenzívnění přeshraniční spolupráce institucí z oblasti územního a
regionálního plánování
 Zpracování regionálních rozvojových koncepcí a koncepcí sítí měst a
integrovaných koncepcí rozvoje venkova
 Vypracování koncepcí k propojení měst a jejich přilehlých venkovských
oblastí (koncepce město - okolí města)
 Zpracování adaptačních a rozvojových strategií, které zohledňují požadavky
vyplývající z demografické změny
 Zřizování managementu za účelem realizace klíčových projektů,
identifikovaných v akčních koncepcích
 Modelové záměry z oblasti územního plánování, jako jsou například
regionální management území, udržitelný rozvoj sídelních území, zajištění
veřejného zaopatření infrastrukturou
 Koordinace územních plánů sousedících obcí
 Podpora přípravných opatření pro vypracování společných plánů rozvoje
území a územních plánů, např. zpracování kartografických podkladů včetně
přeshraničních geografických informačních systémů
 Vypracování společných plánů rozvoje území a územních plánů – při
existenci zákonných podkladů
 Práce s veřejností
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2.1.2.

Oblast podpory 2 - Kooperace v oblasti lidských zdrojů, sociokulturního rozvoje
a partnerské spolupráce

2.1.2.1.

Podpora školských projektů
 Podpora přeshraniční spolupráce škol, vytváření školních partnerství a
vytváření sítí včetně s tím spojených infrastrukturních opatření4
 Iniciativy k interkulturnímu učení
 Vývoj a používání společných výukových a studijních materiálů
 Organizace a realizace společných opatření dalšího vzdělávání
 Podpora výměny zkušeností, rovněž formou stáží
 Zlepšení jazykových dovedností češtiny a němčiny, popř. lužické srbštiny

2.1.2.2.

Podpora iniciativ přeshraničního vzdělávání, kvalifikace a příslušných sítí
 Opatření vysokých škol a dalších vzdělávacích institucí za účelem transferu
znalostí na rozhraní mezi společností a hospodářskou sférou včetně praxí
 Zpracování studií a koncepcí za účelem etablování společných studijních
programů na českých a saských vysokých školách a dalších vzdělávacích
institucích terciárního vzdělávání
 Podpora mobility a zahraničních pobytů studentů v rámci kooperativních
studijních programů s povinnými střídajícími se úseky studia v sousední
zemi, časově omezeno na počáteční fázi, tzn. na první turnus (1.
imatrikulované studenty celého studijního programu) příslušného studijního
programu
 Vývoj, tvorba a rozvoj akademických a vědeckých kooperačních sítí
 Vývoj společných, rovněž virtuálních výukových a studijních materiálů pro
kooperativní studijní programy
 Zpracování studií a koncepcí pro budoucí tvorbu společných opatření
v oblasti vzdělávání a trhu práce při zohlednění platné legislativy
 Zlepšení jazykových dovedností češtiny, němčiny, popř. lužické srbštiny

4

Novostavba škol je z dotace vyloučena.
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2.1.2.3.

Podpora pro osoby s postižením
 Podpora společných opatření pro integraci a rovné příležitosti
znevýhodněných skupin obyvatelstva prostřednictvím:
- integračních projektů pro zapojení osob s postižením na trh práce a
aktivity chráněných dílen pro osoby s postižením
- společných česko–saských projektů v oblasti vzdělávání a zvyšování
kvalifikace osob s postižením a pracovníků v oblasti pomoci postiženým
- projektů svépomoci
- projektů bezbariérového komunikování
- modelových záměrů, které přispějí k podpoře pro osoby s postižením

2.1.2.4.

Podpora opatření pro mladé
 Investice v zařízeních pro mládež pro volnočasové aktivity, pro programy
mimoškolního vzdělávání a poradenství (například sanace a přestavby)
 Projekty v oblastech
- mimoškolního vzdělávání
- volného času a setkávání
- sociální práce s mladými/ předcházení sociálním rizikům
- výměny odborných pracovníků
- opatření v oblasti preventivní ochrany dětí a mládeže

2.1.2.5.

Podpora opatření v oblasti muzeí, současné kultury a umění, zprostředkování
umění a kultury veřejnosti, recepce umění a kultury5
 Vývoj a realizace koncepcí muzeí, sbírek a výstav a memoriálních výstav,
společně s nezbytnými doprovodnými úpravami prostor, včetně zajištění
(např. uložení, údržba, konzervace, restaurování) hodnotných a ohrožených
uměleckých muzejních předmětů a předmětů v muzejních sbírkách a
vícejazyčná úprava výstav (například popisky, audio-guide, internetová
prezentace), putovních výstav a muzeálně – pedagogických opatření
 Konference a akce, které podporují kulturní vzdělávání
 Projekty v oblasti dramatického umění a hudby, jako jsou festivaly, divadelní,
taneční a hudební slavnosti a soutěže
 Projekty současné umělecké tvorby v oblasti výtvarného umění, jako jsou
výstavy, soutěže či workshopy
 Akce k šíření literatury, jako jsou např. dny literatury
 Opatření na podporu přeshraničního filmového umění, především tvorba
filmů, vícejazyčné titulky a prezentace, filmové festivaly a filmové týdny
 Projekty socio-kulturních zařízení, podporujících umělecké a kulturní
vzdělávání
 Modelové záměry k propojení (do sítí) kulturních zařízení a nabídek
v případě, je – li možno očekávat trvalé efekty

5

Recepce zde znamená zprostředkování umění a kultury veřejnosti.
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2.1.2.6.

Podpora revitalizace a zachování uměleckých a kulturních objektů přeshraničního
významu
 Podpora tradiční lidové kultury
 Opatření k podpoře krajiny podstávkových domů
 Podpora přeshraničního přístupu ke kulturnímu dědictví
 Sanace a rekonstrukce a památkářská opatření kulturních objektů včetně
uměleckých a technických objektů

2.1.2.7.

Rozvoj partnerské spolupráce
 Podpora spolupráce správních orgánů, odborů a hospodářských a sociálních
partnerů, sdružení, svazů a dalších nevládních organizací
 Euroregionální projektová práce výměny zkušeností a práce s veřejností
včetně akvizice projektů

Stav: 16.05.2011
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2.1.3.

Oblast podpory 3 - Kooperace v oblasti bezpečnosti, záchranných služeb,
ochrany před katastrofami a protipožární ochrany

2.1.3.1.

Přeshraniční aktivity v oblasti bezpečnosti
 Další rozvoj přeshraniční spolupráce v oblasti vnitřní bezpečnosti, včetně
spolupráce v oblasti policie
 Spolupráce při zvládání společných výzev při prevenci, dopravní bezpečnosti
a potírání kriminality včetně vhodných opatření ke zlepšení pocitu bezpečí
obyvatel v příhraničním prostoru
 Optimalizace přeshraničního krizového managementu odvrácení nebezpečí,
které spadá do kompetence policejních složek

2.1.3.2.

Přeshraniční koncepce v oblasti záchranných služeb, ochrany proti katastrofám
a požární ochrany
 Vývoj systémů pro prevenci havárií
 Opatření pro další optimalizaci přeshraniční spolupráce záchranných služeb,
protipožární ochrany a ochrany před katastrofami s cílem chránit život a
majetek obyvatelstva a vytváření, resp. zlepšení rámcových podmínek pro
propojení záchranných služeb, nemocnic, ochrany před katastrofami a
protipožární ochrany



2.1.4.

K tomu patří zejména:
- přeshraniční výměna informací
- vzdělávání a další vzdělávání personálu ve vztahu k přeshraniční činnosti
pro protipožární ochranu, záchrannou
službu a ochranu před
katastrofami
- potřebné investice do stavebních opatření a pořízení vozidel vybavených
speciální technikou, zařízení, výstroje a výzbroje a pozemků, pokud to
vede ke zlepšení přeshraniční spolupráce nebo k pořízení potřebných
kapacit s cílem zajištění bezpečnosti v dotačním území
- potřebné investice pro získání budov (včetně pozemků), pokud je to nutné
pro přeshraniční spolupráci
Optimalizace přeshraničního krizového managementu k zajištění odvracení
nebezpečí, které nespadá do kompetence policejních složek
Sem patří zejména také zřizování informačních systémů krizového
managementu pro úřady odpovědné za krizové řízení regionů, plánování
krizových opatření, řešení krizových situací, přeshraniční cvičení, soutěže a
sympozia

Oblast podpory 4 – Společný fond malých projektů



Správa a realizace Společného Fondu malých projektů
Rozpočet Fondu malých projektů

2.1.5.

Oblast podpory č. 5 – Opatření na odstranění škod způsobených povodněmi
v srpnu 2010 a podpora preventivních opatření souvisejících s povodněmi
Podpora za účelem odstranění škod bude poskytována jako dotace podřízená ve vztahu vůči
jiným nástrojům financování (např. vůči případnému pojistnému plnění). Při rekonstrukci,
resp. obnově, resp. opravě se musí dbát na to, aby bylo minimalizováno nebezpečí
opakovaného vzniku škody z důvodu srovnatelné události. Podávání žádostí o dotace je
časově omezeno do 31. prosince 2011 a platí výlučně pro projekty v zasaženém území.


Opatření ke zvýšení propustnosti pohraničí a napojení pohraničí na důležité
přeshraniční dopravní osy
Stav: 16.05.2011
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rekonstrukce přístupových komunikací (např. silnic, mostů a s nimi
spojených cest pro pěší a cyklostezek) k hraničním přechodům
rekonstrukce důležitých silničních přivaděčů k přeshraničním dopravním
osám



Přeshraniční opatření v oblasti záchranných služeb, ochrany před katastrofami
a protipožární ochrany
 potřebné investice do stavebních opatření a opravy, resp. opětného pořízení
vozidel vybavených speciální technikou, zařízení, výstroje a výzbroje
odpovídající přiměřeným standardům, pokud jsou tyto investice
v bezprostřední souvislosti s povodněmi a slouží ke zlepšení přeshraniční
spolupráce, resp. mají za cíl vytvoření kapacit potřebných pro zajištění
bezpečnosti v dotačním území zasaženém povodněmi



Protipovodňová ochrana a přeshraniční krizové řízení
 koncepční a investiční opatření v oblasti přeshraniční protipovodňové
ochrany
 optimalizace přeshraničního krizového řízení při odvracení nebezpečí, které
nespadá do kompetence policejních složek
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Prioritní osa 2 – Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu

2.2.1.

Oblast podpory 1 –
hospodářských struktur

2.2.1.1.

Podpora kooperačních sítí hospodářství a vědy, vývoje a transferu technologií
 Výměny zkušeností, workshopy
 Rozvoj, stabilizace a výstavba kooperací a sítí
 Studie proveditelnosti zpracovávané externími třetími subjekty
 Podpora integrovaných projektů výzkumu a vývoje – podpora integrovaných
projektů – přednostně v oblastech technologií budoucnosti - mezi saskými
a českými podniky a/nebo českými a saskými výzkumnými zařízeními
 Podpora transferu technologií v MSP6 - přednostně v oblastech technologií
budoucnosti7

2.2.1.2.

Rozvoj společných marketingových strategií
 Marketingové koncepce zpracovávané externími třetími subjekty
 Aktivizace a realizace marketingových opatření, jako je jako corporate
identity, letáky, reklamní bannery, prezentace na výstavách, bez účasti na
veletrhu

2.2.2.

Oblast podpory 2 – Kooperace a rozvoj přeshraničních struktur v oblasti
cestovního ruchu

2.2.2.1.

Investiční opatření v oblasti turistické infrastruktury
 Stavba, výstavba a rozšiřování přeshraničních turistických cest8 a jejich
vybavení9
 Vytvoření možností přístupu pro postižené k turistickým cílům
 Organizace systému kvalifikované koordinace a vyznačení sítí turistických
stezek
 Zařízení cestovního ruchu, zejména turistická informační centra

6

7

8
9

Hospodářská

kooperace

a

rozvoj

přeshraničních

Transfer technologii je plánovitý proces přenosu technologických znalostí od poskytovatele technologie k příjemci
technologie (MSP) pro přípravu a realizaci inovací v oblasti produktů a procesů. Poskytovatelem technologií mohou být
univerzity, vysoké školy, univerzitní a mimouniverzitní vědecká zařízení a podniky, které k příjemci technologií nemají
dodavatelský vztah.
Vědy o materiálech, fyzikální a chemické technologie, biologický výzkum a technologie, mikrosystémy, informační
technologie, výrobní technologie, energetika, environmentální technika, lékařská technika.
Např. cyklistické stezky, turistické stezky, lyžařské stopy, hipostezky
Např. přístěnky, parkoviště, rozhledny
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2.2.2.2.

Podpora společného vývoje koncepcí a produktů a realizace společných
marketingových opatření v oblasti cestovního ruchu
 Zpracování společných marketingových koncepcí
 Zpracování rozvojových koncepcí pro udržitelný cestovní ruch ve společném
pohraničí
 Vývoj inovativní turistické nabídky
 Realizace společných reklamních akcí včetně společných prezentací a
zpracování vícejazyčných informačních materiálů, orientovaných na cílové
skupiny
 Realizace studií, analýz a modelových záměrů, které mají zvláštní význam
pro další vývoj přeshraničního cestovního ruchu, včetně agroturistiky

2.2.2.3.

Iniciativy k propojení turistických zařízení, vytvoření a používání systémů pro
společný přeshraniční turistický management
 Vytvoření přeshraničních turistických sítí
 Vytvoření společného destinačního managementu
 Zavádění společných standardů kvality a systémů jakosti
 Workshopy a výměny zkušeností, především k odbourávání informačních
deficitů
 Profesionální opatření dalšího vzdělávání pro zajištění kvality v oblasti
turistiky

2.2.2.4.

Rozvoj lázeňství
 Přestavba, modernizace a nová orientace nabídky stávajících lázeňských
zařízení včetně s tím spojených investic
 Přeshraniční propojení (vytvoření sítě) lázeňských zařízení

2.3.

Prioritní osa 3 – Zlepšení situace přírody a životního prostředí

2.3.1.

Oblast podpory 1 – Kooperace v oblasti ochrany klimatu, ochrany lesů a přírody,
péče o krajinu a odpadového hospodářství

2.3.1.1.

Podpora opatření v oblasti ochrany klimatu, lesů, přírody a péče o krajinu včetně
území NATURA 2000
 Plánování, management a provádění opatření v oblasti ochrany klimatu,
ochrany kvality ovzduší, ochrany lesa a v oblasti radioaktivity v životním
prostředí
 Podpora spolupráce při využívání obnovitelných zdrojů energie včetně
investičních opatření, s výjimkou větrných elektráren
 Plánování, management a realizace opatření v oblasti ochrany přírody
(včetně biotopů a biodiverzity) a péče o krajinu včetně území NATURA 2000
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2.3.1.2.

Podpora opatření v oblasti hospodářství s druhotnými surovinami a odpadového
hospodářství
 Opatření k zamezení a snížení znečištění krajiny odpady
 Koncepční opatření, především zpracování společných koncepcí
odpadového hospodářství, zpracování studií, plánů a programů k rozvoji
odpadové politiky a politiky zdrojů orientované na budoucnost
 Pořádání společných školících a vzdělávacích akcí k tématům odpadového
hospodářství a odpadové legislativy EU

2.3.1.3.

Podpora
ekologického
uvědomění,
environmentálního
vzdělávání
a
managementu
 Práce s veřejností
 Vzdělání a zvyšování kvalifikace v oblastech, které souvisejí se životním
prostředím
 Akce (výměny informací a zkušeností, odborné konference a symposia)
 Studie proveditelnosti, výzkumné a modelové záměry
 Vytváření ekologických sítí a propojování (do sítě) existujících struktur
 Zavádění systému environmentálního managementu a integrovaných
systémů managementu v hospodářství a v zemědělství a lesnictví

2.3.2.

Oblast podpory 2 – Opatření v oblasti protipovodňové ochrany, vodního
hospodářství a vodních staveb, ochrany vodních toků

2.3.2.1.

Společná opatření v oblasti protipovodňové ochrany, vodního hospodářství,
vodních staveb a ochrany vod
 Koncepční a investiční opatření v oblasti přeshraniční protipovodňové
ochrany; opatření ke zlepšení retence na plochách (včetně rozšiřování lesa
a změny druhové skladby lesních porostů) v oblastech vzniku povodní;
výzkumné a modelové záměry v oblasti ochrany proti povodním
 Novostavby, výstavby a přestavby společných zařízení v oblasti odpadních
vod s přeshraničním účinkem
 Novostavby a rozšiřování přeshraničních zařízení pro zásobování veřejnosti
pitnou vodou v jednotlivých obcích v blízkosti hranic10
 Revitalizace vodních toků
 Výzkumné a modelové záměry v oblasti kvality vod (monitoring kvality vod)
a snížení vstupu škodlivin z ploch
 Spolupráce v oblasti přeshraničních zdrojů podzemních a povrchových vod
(plánování obhospodařování, program opatření)
 Výměna informací a zkušeností
 Práce s veřejností ke zvýšení uvědomění si problémů

10

Blízké hranicím je území obcí, které leží bezprostředně na hranici.
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3.

Společná část

Příjemci dotace a dotační území

3.1.
Příjemci dotace
K podání žádosti jsou oprávněni kooperační partneři uvedeni v části II - národní část Svobodný stát Sasko a v části III – národní část – Česká republika. Kooperační partneři
musí mít své sídlo ve Spolkové republice Německo resp. v České republice. Mohou být
v principu Lead partnery i projektovými partnery. Výjimky z toho jsou stanoveny v příslušných
národních částech.
Podniky, které nedopovídají definici mikropodniků a definici malých a středních podniků
podle přílohy I Nařízení (ES) č. 800/2008 Komise ze dne 6. srpna 2008 (Úřední věstník EU č.
L 214, strana 3/38), jsou z dotace vyloučeny. Tímto nejsou dotčeny podniky, které jsou
výlučně ve veřejném vlastnictví. Další výjimky upravuje Část II – Národní část Svobodný stát
Sasko.
3.2.
Dotační území
Místo působení projektu se musí nacházet převážně v společném dotačním území. Dotační
území v rámci programu Cíl 3 / Ziel 3 je:
3.2.1.

Pro Svobodný stát Sasko11

Vlastní dotační území:
okres Vogtlandkreis, okres Erzgebirgskreis s obcemi bývalého okresu Aue-Schwarzenberg,
okres Annaberg, okres Mittlerer Erzgebirgskreis, okres Mittelsachsen s obcemi bývalého
okresu Freiberg, okres Sächsische Schweiz/Osterzgebirge, okres Bautzen s obcemi
bývalého okresu Bautzen, okres Görlitz s obcemi bývalého okresu Löbau-Zittau.
Dotační území dle pravidla flexibility:
okres Erzgebirgskreis s obcemi bývalého okresu Stollberg, okres Zwickau s obcemi bývalého
okresu Zwickauer Land a městem Zwickau, statutární město Chemnitz, okres Mittelsachsen
s obcemi bývalého okresu Meißen, okres Bautzen s obcemi bývalého okresu Kamenz
a městem Hoyerswerda, okres Görlitz s obcemi bývalého okresu Niederschlesischer
Oberlausitzkreis a městem Görlitz, okres Saale-Orla-Kreis (Svobodný stát Durynsko), okres
Greiz (Svobodný stát Durynsko)
3.2.2.

Pro Českou republiku

Karlovarský kraj: území okresů Karlovy Vary, Sokolov, Cheb
Ústecký kraj: území okresů Chomutov, Most, Teplice, Louny, Litoměřice, Ústí nad Labem
a Děčín
Liberecký kraj: území okresů Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily

11

Stav území k 01.08.2008

Stav: 16.05.2011
22

Společný realizační dokument k Programu Cíl 3/Ziel 3
Česká republika - Svobodný stát Sasko
Část I

4.

Společná část

Předpoklady pro poskytnutí dotace

4.1.
Přeshraniční hledisko
Budou podporovány pouze takové projekty, v jejichž rámci němečtí a čeští kooperační
partneři spolupracují minimálně ve dvou z následujících oblastí:
4.1.1.
Společná příprava
Projekt je připravován společně s partnerem ze sousední země za použití
koordinačních opatření (např. společná setkání). Partneři jsou vždy zapojeni do
přípravy projektových aktivit jiného partnera.
4.1.2.
Společná realizace
Aktivity projektu německých a českých kooperačních partnerů jsou obsahově
a časově propojeny.
4.1.3.
Společné financování
Financování projektu provádí německý a český kooperační partner.
4.1.4.
Společný personál
Němečtí a čeští kooperační partneři poskytnou personál, který v rámci projektu
plní úkoly na obou stranách hranice.
4.2.
Aplikace principu Lead partnera
Partneři projektu jmenují pro každý projekt Lead partnera, který je zodpovědný za podání
žádosti a realizaci celého projektu. Lead partner nese celkovou organizační, obsahovou
a finanční zodpovědnost za projekt a je jedinou kontaktní a smluvní osobou pro SAB
zastoupenou JTS. Lead partner dohodne v rámci smlouvy o spolupráci podmínky spolupráce
mezi jím a projektovým partnerem/ projektovými partnery, kteří se podílejí na projektu.
Nezávisle na odpovědnostech Lead partnera nese každý kooperační partner, který se na
projektu účastní, vlastní odpovědnost za případné nesrovnalosti a za neoprávněně
proplacené výdaje, které nahlásil.12
4.3.
Finanční přiměřenost projektu
Výdaje projektu musejí být v přiměřeném vztahu k finančnímu vybavení programu
i k přeshraničnímu dopadu. Musí odpovídat cenám v místě obvyklých a platných v době
realizace projektu.

12

Další detaily k principu Lead partnera jsou uvedeny v části IV -příloha
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5.

Společná část

Druh a výše dotace

5.1.
Druh dotace
Dotace jsou poskytovány v rámci dotace projektů způsobem podílového financování jako
nevratná dotace podle principu náhrady. Požadovaný příspěvek z ERDF na projekt musí být
vyšší než 22.500 Euro.
O projekty s požadovaným příspěvkem z prostředků ERDF nižším než 22.500 Euro je možné
zažádat pouze v rámci Fondu malých projektů. Podrobnosti stanovuje společný realizační
dokument pro FMP.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.

5.3.
5.3.1.
5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

13
14

Výše dotace
Dotace z prostředků ERDF může činit až do 85% výdajů, uznaných jako
způsobilé.
Vlastní podíl kooperačních partnerů činí v zásadě 10 % ze způsobilých výdajů.
Odlišná pravidla platná pro německé kooperační partnery jsou uvedena v části II
- Národní část - Svobodný stát Sasko a pro české kooperační partnery jsou
uvedena v části III – národní část – Česká republika.
Ustanovení pro stanovení způsobilých výdajů
Vyměřovacím základem jsou celkové způsobilé výdaje, které jsou při dodržení
zásad hospodárnosti a úspornosti nutné pro realizaci projektu. Způsobilé jsou
pouze ty výdaje, které jsou v souladu s dosažením cílů projektu.
Příslib dotačních prostředků proběhne uzavřením soukromoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace mezi Lead partnerem a SAB zastoupenou JTS, která
podléhá německému právu. Smlouva o poskytnutí dotace zakládá nárok na
proplaceni výdajů za předpokladu, že kontrolor dle článku 16 konstatuje řádnost
a legalitu těchto výdajů podle bodu 7.11.2.
Ustanovení „Všeobecná vedlejší ustanoveni pro příspěvky na podporu projektů
a v příslušném případě – na podporu projektů místních spolků (ANBest-P popř.
ANBest-K k správnímu předpisu k § 44 SäHO - Saského rozpočtového řádu)13“
se neuplatňují.
Uznání způsobilosti výdajů počíná oficiální registrací projektové žádosti na JTS.
Doba trvání projektu činí zpravidla maximálně 3 roky. Delší dobu trvání projektu
musí Lead partner zdůvodnit ve formuláři projektové žádosti.
Výdaje na překlady a na přípravu projektu, potřebné k podání žádosti14 jsou
způsobilé do 5% celkových způsobilých výdajů příslušného kooperačního
partnera, pokud proběhly po 1.1.2007 a nastaly před registrací projektu a
odpovídají žádosti.
Náhrada způsobilých výdajů proběhne pouze v případě, že je projekt schválen
Monitorovacím výborem.
V jiném případě není zpětné proplacení dotace za ukončený projekt přípustné.
Mimo to je zásadně vyloučeno poskytnutí dotace na projekty, které již byly
realizovány před oficiální registrací projektové žádosti (s výjimkou aktivit na
přípravu projektu dle bodu 5.3.4.).

Specifické saské ustanovení založeno na Saském rozpočtovém řádu, které by se uplatnilo při dotaci projektů. Je to katalog
ustanovení, které musí příjemce plnit. Platí i pro českého Lead partnera.
Výdaje na přípravu projektu jsou výdaje vzniklé v souvislosti s přípravou projektové žádosti včetně podkladů potřebných k
podání žádosti, např. podklady ke stavebnímu řízení, povolení úřadů, která je nutné hradit, dokumentace k EIA, cestovní
náklady na jízdy ke kooperačnímu partnerovi na konzultace během přípravy projektu, podkladová studie k projektové
žádosti, náklady na výběrová řízení.
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5.3.6.
5.3.7.

5.3.8.

Společná část

Konečný termín způsobilosti výdajů je pro každý projekt určen datem ukončení
projektu, který je uveden ve smlouvě o poskytnutí dotace. Do tohoto data musí
být zaplaceny všechny výdaje.
V případě projektů, které vyžadují práci třetího subjektu, je nutno dodržet pro
danou stranu ustanovení příslušných právních předpisů z oblasti zadávání
veřejných zakázek. Příslušná ustanovení pro německé kooperační partnery jsou
uvedena v části II - Národní část – Svobodný stát Sasko, odst. 1.2.1. a pro české
kooperační partnery v části III - Národní část - Česká republika, odst. 1.2.
Dotační subjekt, kontroloři podle článku 16 a české kraje jsou oprávněni provést
kontrolu zadání veřejných zakázek ve své národní příslušnosti.
Na základě zvláštností Programu Ziel 3/Cíl 3 nejsou vyžadovány žádné záruky
za případné nároky na refundaci.

5.4.
Způsobilé výdaje
V zásadě jsou způsobilé následující výdaje. Blíže to upravuje pro německé kooperační
partnery část II - Národní část - Svobodný stát Sasko a pro české kooperační partnery část
III – Národní část – Česká republika.
5.4.1
5.4.2
5.4.3

5.4.4
5.4.5

5.4.6

Výdaje na personál
 hrubé mzdy a platy včetně zákonných odvodů zaměstnavatele
 neplacená dobrovolná práce
Cestovní náklady
dle příslušné národní legislativy
Věcné výdaje
 odpisy nemovitostí a vybavení, pokud jejich nákup není uplatněn jako
způsobilý výdaj
 výdaje na notáře, technické/finanční poradenství, účetnictví a účetní kontrolu
 nákup neinvestičního vybavení
 nákup materiálu
Výdaje na publicitu
Finanční výdaje
 poplatky za přeshraniční finanční transakce
 bankovní poplatky za otevření a vedení kont, pokud je to pro realizaci
projektu nezbytné
 náklady na bankovní záruky nebo záruky poskytnuté jinou finanční institucí,
pokud jsou tyto záruky dle právních předpisů nutné
Služby třetích subjektů
 výdaje na překladatelské a tlumočnické služby
 výdaje na externí experty a poradce, pro projekt specifické pomocné výkony,
pro jejichž provedení není nutný odborný personál
 výdaje na zpracování studií a koncepcí
 pronájem prostor na setkání, konference, semináře
 pronájem konferenční techniky pro setkání, konference a semináře
 výdaje na catering (občerstvení) na setkáních, konferencích a seminářích
 výdaje na přepravné
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Společná část

5.4.7

Investiční výdaje
 nákup pozemků do 10% z celkových způsobilých výdajů na projekt15
 pořízení nemovitostí až do výše ceny nemovitosti stanovené znalcem
 nákup investičního vybavení
 stavební a vedlejší stavební náklady

5.4.8

Režijní náklady
Režijní náklady jsou způsobilé, pokud se zakládají na reálných výdajích,
vztahujících se k realizaci příslušného projektu. Režijní náklady musí být jasně
dokumentovány a musí být kontrolovatelné.
K režijním nákladům patří:
 nájemné (např. náklady na nájem prostor)
 provozní náklady (např. náklady na vodu, elektrickou energii a jiné vedlejší
náklady)
 kancelářské potřeby včetně poštovného
 telekomunikace (např. telefon, internet, fax)
Jiné než uvedené položky nemohou být vyúčtovány v rámci režijních výdajů. To
se týká zejména osobních výdajů, investic a odpisů.
Nezpůsobilé jsou také režijní náklady, které byly vytvořeny na základě paušální
sazby.

5.4.9.

Ostatní výdaje
Výdaje, na které je žádána dotace, musí být zásadně přiřazeny výše uvedeným
hlavním položkám (bod 5.4.1 až 5.4.8.).
Výdaje, které nelze přiřadit výše uvedeným hlavním položkám (bod 5.4.1. až
5.4.8), jsou způsobilé pouze tehdy, pokud jsou nutné pro realizaci projektu a
nespadají do kategorie nezpůsobilých výdajů definovaných tímto Společným
realizačním dokumentem nebo pravidly Evropského práva. Nezbytnost těchto
výdajů je třeba zdůvodnit.
Navíc výdaje, které jsou způsobilé podle části II – Národní část Svobodný stát
Sasko - bod 2, jsou způsobilé jakožto ostatní výdaje tehdy, pokud je nelze přiřadit
hlavním položkám (bod 5.4.1. až 5.4.8.).

5.5.
Nezpůsobilé výdaje
V zásadě jsou nezpůsobilé následující výdaje. Další ustanovení upravuje pro německé
kooperační partnery část II - Národní část - Svobodný stát Sasko a pro české projektové
partnery část III – Národní část – Česká republika.
5.5.1.
5.5.2.
5.5.3.
5.5.4.
5.5.5.
5.5.6.

15

16

Daň z přidané hodnoty s nárokem na odpočet
Debetní úroky
Pokuty, peněžité pokuty a náklady na procesy (soudní řízení)
Hodnota firmy, know-how, které není chráněno patentem
Nákupy uměleckých a sbírkových předmětů
Novostavba, rozšíření a modernizace sportovišť16

V souladu s čl. 7 odst. 1 písm. c) Nařízení (ES) 1080/2006 lze pro projekty v oblasti zachování životního prostředí v
souladu s aktivitami 2.3.2.1. (především protipovodňová ochrana) a 2.3.1.1. (především ochrana přírody a péče o
krajinu) v dostatečně odůvodněných výjimečných případech v rámci odborného posouzení uznat vyšší procentuální
sazbu, která musí být v případě českých kooperačních partnerů schválena Ministerstvem pro místní rozvoj a v případě
německých kooperačních partnerů Řídícím orgánem.
Sportoviště jsou prostory, budovy a zařízení, které slouží k provozování jedné nebo vícero sportovních disciplín. K tomu
patří mimo jiné sportovní haly, sportovní hřiště, stadiony a plovárny (koupaliště a kryté bazény).
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5.6.
5.6.1

Příjmy
Příjmy vztahující se k projektu jsou plnění, která spočívají v penězích nebo
peněžní hodnotě a kooperačním partnerům plynou v rámci projektu (zejména
plnění třetích subjektů, dary, sponzoring), resp. jsou dosažena kooperačními
partnery (např. vstupné, výnosy z prodeje, účastnické poplatky, příspěvky,
nájemné).

5.6.2.

U projektů, jejichž celkové výdaje přesahují jeden milion EUR a na něž se
vztahuje článek 55 Nařízení (ES) č. 1083/2006, se musí příjmy vztahující se
k projektu zohlednit podle metody finanční mezery.

5.6.3.

Příjmy vztahující se k projektu, které vzniknou během doby realizace, se u
projektů, jejichž celkové výdaje nepřesahují jeden milion EUR, použijí k úhradě
plánovaných vlastních prostředků stanovených ve finančním plánu projektu.
Pokud příjmy vztahující se k projektu překračují výši vlastních prostředků, bude
dotace (veřejné národní prostředky a prostředky z ERDF) u daného
kooperačního partnera o překročenou částku snížena, aby se zabránilo
nadměrnému financování projektu. Skutečně dosažené příjmy musejí být
potvrzeny v rámci kontroly podle článku 16.
Pokud po ukončení projektu (závěrečná kontrola) překročí skutečná výše příjmů
souvisejících s projektem výši plánovaných příjmů dle bodu 5.6., stanovených ve
finančním plánu daného kooperačního partnera, musí to být zohledněno při
stanovení konečné výše dotace daného kooperačního partnera. U kooperačních
partnerů, kteří obdrží veřejnou podporu podle předpisů EU uvedených v bodu 1.1,
bod 4, Společného realizačního dokumentu, se příjmy při stanovení nároku na
výši dotace nezohledňují.

5.6.4.

Postup dle bodu 5.6.3. Společného realizačního dokumentu platí též pro projekty,
jejichž celkové výdaje přesahují jeden milion EUR a u nichž se neaplikuje článek
55 Nařízení (ES) č. 1083/2006.

6.

Další ustanovení

6.1.
Povinnost archivace účetních dokladů
Kooperační partneři jsou povinni uschovat originály účetních dokladů a smluv a dalších
podkladů souvisejících s dotací po ukončení programu Cíl 3 /Ziel 3 nejméně do 31. prosince
2023, pokud z daňových či dalších národních případně evropských předpisů nevyplývá delší
archivační povinnost. Zkrácení této lhůty ve smlouvě o poskytnutí dotace není přípustné.
6.2.
Publikování informací na veřejnosti
Kooperační partneři prohlašují svůj souhlas s částečným či úplným zveřejněním zpráv a
výsledků z realizace projektu. Kromě toho kooperační partneři prohlásí svůj souhlas s tím, že
budou při převzetí financování zveřejněni v seznamu příjemců dotace.
6.3.
Informační a publikační povinnosti
Kooperační partneři zajistí, že bude veřejnost vhodnými informačními opatřeními
informována o podpoře, kterou obdrželi z programu. Především zajistí realizaci informačních
a publikačních povinností dle čl. 8 Nařízení (ES) č.1828/ 2006.
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6.4.
Smlouva o spolupráci
Lead partner předloží společně se žádostí na JTS resp. krajský úřad smlouvu o spolupráci
uzavřenou se zúčastněnými projektovými partnery, která bude určovat modality spolupráce
kooperačních partnerů. Kooperační partneři musí použít smlouvu, která je k dispozici na
internetové stránce www.ziel3-cil3.eu.
6.5.
Lhůta účelového vázání prostředků
U investičních projektů zajistí kooperační partneři v období 5 let po ukončení projektu
zachování účelu, pro který byla schválena dotace (lhůta účelového vázání prostředků). Toto
platí i pro neinvestiční projekty, pokud si to vyžaduje charakter projektu a pokud to stanovil
subjekt zodpovědný za odborné posouzení. Majetek, jehož pořízení bylo dotováno v rámci
programu Ziel 3/Cíl 3, musí během této doby zůstat tomu kooperačnímu partnerovi, který
toto vybavení financoval.
6.6.
Zajištění financování
Kooperační partneři musí prokázat, že jsou schopni zajistit předfinancování projektu podle
časového harmonogramu proplácení prostředků a u projektů, pro které platí dle odst. 6.5.
lhůta účelového vázání prostředků, také jejich finanční udržení projektu do ukončení lhůty
pro účelové vázání prostředků.
6.7.
Převedení dotačních prostředků na třetí subjekty
Převedení dotačních prostředků na třetí subjekty je možné pouze u projektů, které vyžadují
práci třetího subjektu (viz bod 5.3.7 výše), a u dotování projektů v rámci Fondu malých
projektů.
7.

Postupy

7.1.
Příprava projektové žádosti
JTS pravidelně zveřejňuje informace o podávání žádostí. V rámci zveřejnění budou
obsaženy údaje o obsahovém a územním vymezení projektů, k požadavkům specifickým pro
program a k požadovaným procesním krokům. Mimo to budou stanoveny termíny projednání
projektových žádostí Monitorovacím výborem.
Konkrétní pokyny k podávání žádostí, požadované informace a termíny budou kooperačním
partnerům uvedeny na internetové adrese www.ziel3-cil3.eu.
7.2.
Poradenství pro kooperační partnery
JTS ve spolupráci s příslušnými českými krajskými úřady poskytuje kooperačním partnerům
poradenství při přípravě žádosti ohledně specifických požadavků programu a k odborné
způsobilosti projektu. Podporují kooperační partnery při zpracování projektového nápadu až
do stádia projektové žádosti.
7.3.
Vypracování projektové žádosti
Po vypracování projektové koncepce vyplní kooperační partneři s pomocí webové aplikace
uvedené na internetové adrese www.ziel3-cil3.eu dvojjazyčně formulář žádosti.
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7.4.
Podávání projektové žádostí
Žádosti mohou být podávány průběžně. Doba jejich zpracování až do oficiální registrace trvá
minimálně 8 týdnů.
Němečtí Lead partneři doručí dvojjazyčnou projektovou žádost za použití formuláře žádosti
na:
Saskou rozvojovou banku (Sächsische Aufbaubank – Förderbank-)
Společný technický sekretariát
Pirnaische Straße 9
D-01069 Dresden.
Čeští Lead partneři doručí dvojjazyčnou projektovou žádost za použití formuláře žádosti na
příslušný krajský úřad. Příslušnými krajskými úřady ve společném dotačním území jsou:
Liberecký kraj
Krajský úřad
U Jezu 642/2a
CZ – 460 01 Liberec
Karlovarský kraj
Krajský úřad
Závodní 353/88
CZ - 360 21 Karlovy Vary
Ústecký kraj
Krajský úřad
Velká Hradební 3118/48
CZ-400 01 Ústí nad Labem
Čeští Lead partneři mají rovněž možnost podat projektovou žádost přímo na JTS.
Projektová žádost musí být vyplněna kompletně v elektronické podobě za použití internetové
aplikace a doručena na jednom z výše uvedených míst ve dvou tištěných vyhotoveních se
všemi potřebnými podklady, podepsanými Lead partnerem resp. jeho statutárním
zástupcem.
7.5.

Posouzení způsobilosti projektové žádosti

7.5.1.

Všeobecně

Po podání projektové žádosti je zahájeno posouzení způsobilosti projektové žádosti, které se
sestává z posouzení naplnění formálních předpokladů a z odborného posouzení.
Posouzení naplnění formálních předpokladů provede subjekt (příslušný krajský úřad, resp.
JTS), kterému Lead partner doručí projektovou žádost, a to na základě těchto kritérií:
Je kód originálu podepsané tištěné verze shodný s kódem elektronické podoby
projektové žádosti?
Je projektová žádost podepsána oprávněným zástupcem žadatele (Lead partnera)?
Je k projektové žádosti přiložena kooperační smlouva podepsaná kooperačními
partnery?
Poté předá příslušný krajský úřad, resp. JTS německou, resp. českou část projektu k další
kontrole příslušnému subjektu daného kooperačního partnera.
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Navazující odborné posouzení projektu koordinuje JTS. České části projektu přitom posuzuje
příslušný krajský úřad, německé části projektu posuzuje JTS při zapojení národních
odborných subjektů.
Posouzení odborné způsobilosti projektové žádosti probíhá na podkladě společného
realizačního dokumentu, právních předpisů EU a dalších národních předpisů, které je nutno
zohlednit. Aplikace národních předpisů se omezuje pouze na odborná specifická ustanovení.
7.5.1.1.

Dodatečné vyžádání podkladů

Pokud chybějí dokumenty potřebné pro posouzení způsobilosti národních částí projektu,
vyzve subjekt, který je příslušný k posouzení způsobilosti, přímo daného kooperačního
partnera k dodání těchto podkladů ve lhůtě 2 týdnů. Kooperační partner doručí požadované
podklady svému příslušnému subjektu.
V případě, že je kooperační partner s dodáním příslušného dokumentu závislý na
součinnosti 3. subjektu (zpravidla správního úřadu), který vydává požadovaná povolení,
stanoviska, rozhodnutí apod., a z tohoto důvodu je nereálné, aby požadovaný dokument
mohl danému subjektu v požadované lhůtě 2 týdnů předložit, je kooperační partner povinen
ve lhůtě stanovené pro dodání podkladů (viz výše) písemně (e-mailem) požádat subjekt
příslušný k posouzení odborné způsobilosti o prodloužení dané lhůty. Tuto žádost řádně
zdůvodní lhůtami, ve kterých příslušný úřad rozhoduje. Subjekt příslušný k posouzení
odborné způsobilosti poskytne kooperačnímu partnerovi na základě této žádosti přiměřeně
delší lhůtu. Jiný důvod k prodloužení lhůty pro dodání podkladů než výše uvedený nebude
akceptován.
Pokud nejsou potřebné dokumenty během výše zmíněné lhůty dodány nebo kooperační
partner nepožádá o prodloužení této lhůty nebo dokumenty nejsou během poskytnuté
prodloužené lhůty dodány příslušnému orgánu, je žádost Společným technickým
sekretariátem zamítnuta pro nemožnost posouzení a JTS o této skutečnosti informuje Lead
partnera.
Pokud se jedná o dodatečné vyžádání podkladů od projektového partnera, informuje
příslušný subjekt, který vyžaduje dodatečné doplnění podkladů, dotyčného projektového
partnera a navíc i Lead partnera a subjekt příslušný Lead partnerovi (JTS nebo krajský úřad).
Před doručením podkladů informuje projektový partner Lead partnera o těchto podkladech.
Pokud příslušný subjekt nerozhodne jinak, musí být požadované dokumenty doloženy
zpravidla společně.
7.5.1.2.

Odborná dodatečná úprava žádosti

Pokud je projekt odborně způsobilý pouze za určitých odborných podmínek, proběhne
projednání mezi příslušnými subjekty. Subjekt, příslušný k posouzení odborné způsobilosti
Lead partnera, vyzve Lead partnera s poukazem na možnost dodatečné úpravy, aby žádost
dopracoval ve lhůtě 2 týdnů. Upozorní ho na to, že po vypršení lhůty bude žádost odmítnuta
z důvodu nesplnění odborné způsobilosti. Pokud neproběhne resp. není možná dodatečná
úprava projektu, odmítne JTS žádost pro nesplnění odborné způsobilosti projektu.
Pokud proběhne dodatečná úprava projektu, musí být znovu provedeno posouzení odborné
způsobilosti.
7.5.2.

Odborné posouzení německých částí žádosti

Na německé straně zapojí JTS do procesu saské odborné resorty při posouzení souladu
s národními resortními cíli (hodnocení koherence).
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Příslušný odborný subjekt zdokumentuje výsledek hodnocení ve formuláři „Výsledek
hodnocení koherence“. V rámci hodnocení koherence je možné požadovat dopracování
projektu.
Odborné posouzení bude v principu provádět JTS, v jednotlivých oblastech podpory bude
zapotřebí, aby JTS zapojilo další národní subjekty. Ty jsou uvedeny v části II – Národní část
– Svobodný stát Sasko.
Po ukončení odborného posouzení zdokumentuje JTS dvojjazyčně výsledek posouzení ve
formuláři „Odborné stanovisko“. Při tom mohou být definovány odborné podmínky.
7.5.3.

Odborné posouzení českých částí žádosti

Na české straně provádí posouzení odborné způsobilosti příslušný krajský úřad v dotačním
území (viz odst. 7.4).
Při zapojení většího počtu českých partnerů na projektu platí pro příslušnost následující
pravidla:
1. U projektů s českým Lead partnerem je příslušný ten krajský úřad toho kraje, ve kterém
má Lead partner sídlo. Pokud Lead partner nemá sídlo v dotačním území, je pro něj
příslušný krajský úřad podle bodů 2. a 3. JTS pověří tento krajský úřad dodáním
odborného stanoviska.
2. U projektů s jedním nebo více českými a projektovými partnery s finančním podílem na
projektu a se saským LP je příslušný krajský úřad, který je příslušný českému
projektovému partnerovi s nejvyšším finančním podílem. JTS pověří tento krajský úřad
dodáním odborného stanoviska.
3. U projektů s jedním nebo více českými projektovými partnery bez finančního podílu na
projektu a se saským LP je příslušný krajský úřad toho kraje, ve kterém leží hlavní část
projektu. JTS pověří tento krajský úřad dodáním odborného stanoviska.
U projektů s vícero českými kooperačními partnery vypracuje příslušný krajský úřad odborné
stanovisko. Při tom může konzultovat s dalšími dotčenými krajskými úřady.
Po ukončení odborného posouzení zdokumentuje příslušný krajský úřad dvojjazyčně
výsledek posouzení ve formuláři „Odborné stanovisko“ a doručí jej JTS. Při tom mohou být
definovány odborné podmínky.
7.5.4.

Souhrn výsledků posouzení

JTS vypracuje souhrn doručených odborných stanovisek do jednoho stanoviska k projektové
žádosti.
7.6.
Oficiální registrace projektové žádosti
Po úspěšně ukončeném odborném posouzení zaregistruje JTS projektovou žádost
v centrálním datovém systému. JTS informuje Lead partnera během 1 týdne o registraci.
Datem registrace začíná časová způsobilost výdajů.
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7.7.
Hodnocení odborné a přeshraniční kvality
Po oficiální registraci projektové žádosti probíhá za koordinace JTS bodové hodnocení
odborné (fáze 1) a přeshraniční kvality (fáze 2 a 3) projektu na základě definovaných kritérií,
která jsou uvedena v části IV – příloha. Výsledky budou zdokumentovány v check-listech.
Pro hodnocení platí následující bodový systém:
0 bodů
1 bodů
3 bodů
5 bodů

– není relevantní, resp. nesplněno;
– nízké;
– střední;
– vysoké.

JTS dává dohromady fáze hodnocení uvedené v bodech 7.7.1. až 7.7.3. a sčítá dosažené
body. Tato hodnota umožňuje zařazení projektu do seznamu projektů, který bude předložen
Monitorovacímu výboru.
7.7.1.

Hodnocení odborné kvality (fáze 1)

Hodnocení odborné kvality provádí podle příslušných národních částí JTS a příslušný krajský
úřad, paralelně s odborným posouzením. JTS jako koordinátor procesu vyzve příslušný
krajský úřad k dodání hodnocení. Příslušný krajský úřad předá hodnocení na JTS společně
s odborným stanoviskem.
Jako doplnění bodového hodnocení může příslušný subjekt dodat dvojjazyčně písemný
komentář.
7.7.2.

Hodnocení přeshraniční spolupráce (fáze 2)

Hodnocení přeshraniční spolupráce provádí u všech projektů JTS. Každý projekt musí získat
nejméně u 2 kritérií po jednom bodu. Pokud tento předpoklad nebude splněn, bude na to
Monitorovací výbor explicitně upozorněn v podkladu pro rozhodnutí. Projekt je zapotřebí
zamítnout.
7.7.3.

Hodnocení přeshraničního dopadu (fáze 3)

JTS hodnotí přeshraniční dopad u všech projektů.
Jako doplnění bodového hodnocení může příslušný krajský úřad dodat Společnému
technickému sekretariátu dvojjazyčné písemné hodnocení přeshraničního dopadu projektu.
Toto hodnocení krajským úřadem probíhá paralelně s odborným posouzením a hodnocením
odborné kvality. Krajský úřad předá toto hodnocení Společnému technickému sekretariátu
společně s odborným stanoviskem a hodnotící maticí k odborné kvalitě.
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7.8.
Příprava rozhodnutí o projektové žádosti
JTS vypracuje pro každý projekt předlohu pro rozhodnutí, která obsahuje
všeobecné údaje o projektu;
údaje o Lead partnerovi, projektovém partnerovi/projektových partnerech a o
obsahu projektu;
výsledky odborného posouzení;
stanovení disponibility prostředků ERDF;
výsledky hodnocení fází 1-3;
informaci o pořadí projektu podle bodového hodnocení
doporučení JTS pro rozhodnutí.
JTS dá podklady pro rozhodování členům Monitorovacího výboru k dispozici zpravidla 10
pracovních dní před zasedáním.
7.9.
Rozhodnutí o projektové žádosti
Monitorovací výbor se podle postupu, stanoveném ve svém jednacím řádu a na základě
údajů obsažených v předloze pro rozhodnutí usnáší o schválení, odmítnutí nebo odložení
projektu. JTS toto usnesení zaprotokoluje.
7.10.
Sdělení usnesení
JTS sdělí Lead partnerovi usnesení Monitorovacího výboru o jeho projektu.
Pokud byl projekt schválen, předá JTS, pokud nemusí být schválena dotace ze státního
rozpočtu České republiky, Lead partnerovi nabídku k uzavření soukromoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace. Pokud musí být schválena dotace ze státního rozpočtu České republiky,
předá JTS tuto nabídku až po obdržení závazného sdělení Ministerstva pro místní rozvoj
České republiky o schválení dotace ze státního rozpočtu České republiky.
Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje vedle prostředků ERDF i národní veřejné prostředky
německé strany .
Lead partner akceptuje smlouvu o poskytnutí dotace ve lhůtě 4 týdnů. Po akceptování
smlouvy o poskytnutí dotace předloží Lead partner Společnému technickému sekretariátu ve
lhůtě 14 dnů plán plateb pro projekt, který bude obsahovat roční plány kooperačních
partnerů upravující podávání zadosti o proplacení prostředků. Čeští Lead partneři musí mít
tento plán odsouhlasen s příslušným kontrolorem dle článku 16.
Pokud byl projekt zamítnut, sdělí JTS Lead partnerovi odmítnutí projektové žádosti
s konečnou platností.
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7.11.

Kontrola podle článku 16 nařízení (ES) č. 1080/2006 (kontrola podle článku
16)

7.11.1.

Příslušnost

Dle článku 16 Nařízení č. 1080/2006 je nutné určit kontrolora (kontrolor dle článku 16), který
ověřuje legalitu a řádnost výdajů, které byly vykázány kooperačním partnerem účastnícím se
na projektu. Příslušným kontrolorem podle článku 16 je:
pro německé kooperační partnery
Sächsische Aufbaubank – Förderbank –
Pirnaische Straße 9
D – 01069 Dresden
a pro české kooperační partnery
Centrum pro regionální rozvoj ČR
Vinohradská 46
CZ - 120 21 Praha 2
přičemž místně příslušnými pobočkami jsou:
v Libereckém kraji
Pobočka pro NUTS II Severovýchod se
sídlem v Hradci Králové
pracoviště v Liberci
tř. Milady Horákové 185/66
CZ - 460 06 Liberec
7.11.2.

v Karlovarském a Ústeckém kraji:
Pobočka pro NUTS II Severozápad se
sídlem v Chomutově
Školní 1183/10
CZ - 430 01 Chomutov

Kontrola podle článku 16

Před podáním souhrnné žádosti o platbu (dle bodu 7.12) musí být příslušným kontrolorem
dle článku 16 ověřena legalita a řádnost uskutečněných výdajů. Kooperační partneři, kteří
uskutečnili výdaje (výdaje musí být identifikovatelné, prokazatelné a doložitelné účetními
doklady), předloží svému příslušnému národnímu kontrolorovi podle článku 16 podklady
potřebné ke kontrole výdajů a zprávu o průběhu projektu, v závěru projektu závěrečnou
zprávu. V této zprávě popíše příslušný kooperační partner aktivity s ohledem na
uskutečněné výdaje a zasadí je do kontextu celkového projektu. Zprávy na sebe musí
časově navazovat, tzn. že musí podat celkový popis realizace projektu. Kooperační partneři
se informují o obsahu své zprávy. Zprávy se předkládají kontrolorovi dle článku 16
v příslušném národním jazyce.
Kontrola podle článku 16 probíhá na základě doručených podkladů. Kontrola zahrnuje
obsahovou a formální kontrolu výdajů, které nahlásili příslušní kooperační partneři, a soulad
těchto výdajů a daného projektu s příslušnými národními předpisy. V principu musí být
výdaje doloženy doklady o platbě. V případech, kdy byly příspěvky kooperačních partnerů
poskytnuty jiným způsobem než platbou (odpisy, věcné příspěvky atd.), se tato skutečnost
dokládá příslušnými rovnocennými a kontrolovatelnými doklady (znalecké posudky, výkazy
odpracovaných hodin atd.). Kontrola dle článku 16 probíhá během tří měsíců. Lhůta pro
kontrolu začíná předložením všech požadovaných podkladů národnímu kontrolorovi dle
článku 16.
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Po provedené kontrole vyhotoví národní kontrolor dle článku 16 dvojjazyčné osvědčení
(osvědčení o kontrole dle článku 16) o výsledcích své kontroly a předá ho příslušnému
kooperačnímu partnerovi. Projektoví partneři předají osvědčení o kontrole Lead partnerovi.
7.12.
Proplácení
Následující výklad platí pro proplácení prostředků ERDF a národních veřejných prostředků
německé strany. Pravidla k proplácená dotace ze státního rozpočtu České republiky jsou
uvedeny v části III – Národní část Česká republika.
7.12.1.

Příslušnost

zprostředkujícím subjektem Certifikačního orgánu je
Sächsische Aufbaubank – Förderbank –
Abteilung Bestandsverwaltung
Pirnaische Straße 9
D – 01069 Dresden
7.12.2.

Postupy

Lead partner požádá o proplacení prostředků ERDF a, pokud je to relevantní, národních
veřejných prostředků německé strany, u zprostředkujícího subjektu Certifikačního orgánu.
K žádosti o proplacení je nutné přiložit osvědčení o kontrole dle článku 16, dvojjazyčnou
stručnou zprávu o pokroku celého projektu, na závěr projektu dvojjazyčnou závěrečnou
zprávu a souhrnnou soupisku účetních dokladů všech uskutečněných výdajů kooperačních
partnerů.
Proplácení probíhá vůči Lead partnerovi na principu náhrady.
Lead partner doručí stručnou zprávu o pokroku celého projektu také kontrolorům dle článku
16, kteří jsou příslušní českým kooperačním partnerům.
Pokud v rámci kalendářního roku nebude pro celý projekt požadováno proplacení žádných
výdajů, předloží Lead partner Společnému technickému sekretariátu dvojjazyčnou společnou
zprávu o průběhu projektu nejpozději do 12 měsíců od zahájení projektu, resp. od předložení
poslední zprávy o průběhu projektu. Tuto zprávu musí Lead partner také doručit příslušnému
kontrolorovi dle článku 16.
7.13.
Ukončení projektu
Po ukončení projektu dojde k jeho obsahovému a finančnímu vyhodnocení. Na základě
smlouvy o poskytnutí dotace je kontrolováno, zda byla dotace použita k naplnění cílů dotace
a zda byla použita hospodárně. K tomuto účelu jsou Lead partnerem představeny dosažené
výsledky projektu ve dvojjazyčné závěrečné zprávě. Lead partner připojí k závěrečné žádosti
o platbu dvojjazyčnou závěrečnou zprávu a podklady potřebné pro požádání o proplacení
uskutečněných výdajů dle odst. 7.12.2 a doručí na zprostředkující subjekt Certifikačního
orgánu. Po závěrečné kontrole následuje vyplacení zbývající částky.
7.14.
Změny celkového projektu / změna smlouvy o poskytnutí dotace
Pokud se v rámci realizace projektu vyskytnou skutečnosti, které vyžadují změnu celkového
projektu, doručí Lead partner na JTS žádost o změnu projektu. JTS tuto žádost o změnu
prověří. V případě potřeby odborného hodnocení českých částí projektů je Společným
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technickým sekretariátem zapojena také místně příslušná pobočka Centra pro regionální
rozvoj. SAB, zastoupená JTS, provádí potřebné změny smlouvy o poskytnutí dotace.
JTS rozhodne o dalším postupu. U zásadních změn je zapotřebí vyžádat souhlas
Monitorovacího výboru. Zásadní změny jsou zejména:
-

změny plánu výdajů a plánu financování, které způsobí navýšení prostředků pro celkový
projekt;
změny v aktivitách projektu, které zásadně narušují dosažení cílů projektu;
přesun prostředků mezi českými a německými kooperačními partnery, pokud díky tomu
již nebude splněno kritérium společného financování;
změna kooperačního partnera, pokud to má závažný dopad na realizaci projektu;
změna umístění realizace projektu, pokud to má závažný vliv na přeshraniční dopad
projektu.

JTS vypracuje dle odstavce 7.8. návrh na rozhodnutí pro Monitorovací výbor. Lead partner
bude o rozhodnutí Monitorovacího výboru informován. Pokud Monitorovací výbor odsouhlasí
žádost o změnu, změní se příslušným způsobem smlouva o poskytnutí dotace a projekt
bude pokračovat.
7.15.
Postup při vymáhání vrácení prostředků
Je-li dán jeden z důvodů k výpovědi, vypoví SAB, zastoupena JTS, smlouvu o poskytnutí
dotace. V případě výpovědi resp. částečné výpovědi bude SAB, zastoupena JTS, požadovat
od Lead partnera vrácení dotačních prostředků (vymáhání vrácení prostředků), pokud byly již
nějaké prostředky vyplaceny.
V rámci postupu při vymáhání vrácení prostředků u neoprávněně vyplacených částek může
SAB, zastoupena JTS, sama nebo popřípadě se souhlasem Saského státního ministerstva
hospodářství, práce a dopravy, resp. Ministerstva pro místní rozvoj České republiky
rozhodnout o posečkání, o prominutí nebo částečném prominutí pohledávky nebo
mimosoudním narovnání se zohledněním následujících ustanovení.
7.15.1.

Posečkání

S pohledávkou na vrácení neoprávněně vyplacených částek lze posečkat, pokud by bylo
okamžité navrácení spojeno se značnou tvrdostí pro Lead partnera a pokud splnění
pohledávky nebude posečkáním ohroženo. Posečkání se má povolovat pod podmínkou
úročení ve smyslu článku 102, odst. 2 Nařízení (ES) č. 1083/2006, v platném znění.
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Posečkání je opatřením, jehož prostřednictvím lze prodloužit splatnost nároku na vrácení
dlužné částky. Posečkání se povoluje pouze na žádost Lead partnera. V případě povolení
posečkání je nutno stanovit dobu posečkání. Posečkání lze zásadně povolit pouze
s výhradou, že může být kdykoliv zrušeno.
Značnou tvrdost pro Lead partnera lze předpokládat zejména v případech, když se na
základě svých nepříznivých hospodářských poměrů přechodně nachází v závažné platební
tísni nebo kdyby se v případě okamžitého navrácení dlužné částky do takové tísně dostal.
Bude-li posečkání povoleno stanovením dílčích plateb, musí být v příslušné dohodě uvedeno
ustanovení, podle něhož se zbytková pohledávka stane okamžitě splatnou, dojde-li
k překročení lhůty pro úhradu dvou splátek o dobu, která bude stanovena v dohodě.
Úroková sazba je o 1,5 % vyšší než základní nabídková sazba pro hlavní refinanční operace
Evropské centrální banky v souladu s článkem 102 odst. 2 Nařízení (ES) č. 1083/2006.
7.15.2.

Prominutí / částečné prominutí

Pohledávku na vrácení neoprávněně vyplacených částek lze (zčásti) prominout, pokud by
vymáhání v konkrétním případě znamenalo pro Lead partnera zvláštní tvrdost.
Prominutí je opatření, jehož prostřednictvím se lze vzdát splatného nároku na vrácení
prostředků. Prominutím tento nárok zaniká. Prominutí je možné pouze tehdy, nepřichází-li
v potaz posečkání pohledávky. Prominutí musí být sjednáno smlouvou uzavřenou mezi SAB
a Lead partnerem. Pro prominutí je zpravidla nezbytná žádost Lead partnera.
Zvláštní tvrdost lze předpokládat zejména v případech, v nichž se Lead partner dostal bez
vlastního zavinění do hospodářské tísně a je třeba se obávat, že by dalším uplatňováním
nároku došlo k ohrožení jeho existence. Při prověření, zda je dána zvláštní tvrdost pro Lead
partnera, je nutno dbát na to, aby bylo vyhověno zásadě rovného zacházení.
7.15.3.

Mimosoudní narovnání

Mezi Lead partnerem a SAB může být uzavřeno mimosoudní narovnání vzhledem
k požadavkům na vrácení neoprávněně vyplacených částek, pokud je uzavření
mimosoudního narovnání hospodárné a účelné.
Mimosoudní narovnání je oboustranná dohoda, která způsobem oboustranného ústupku
zamezuje sporu nebo nejistotě o právním poměru (k tomu se řadí také případ, kdy není jisté
naplnění pohledávky). Obsahem mimosoudního narovnání může být také posečkání nebo
prominutí/ částečné prominutí nepopiratelné pohledávky.
7.15.4.

Příslušnost

SAB je zásadně příslušným subjektem pro rozhodnutí dle bodů 7.15.1. až 7.15.3.
Rozhodnutí SAB si vyžaduje souhlas Saského státního ministerstva hospodářství, práce a
dopravy u německých Lead-partnerů pokud v konkrétním případě má dojít k:
- posečkání částky
o vyšší než 25.000 Euro s odkladem až do 3 let
o vyšší než 100.000 Euro s odkladem až do 18 měsíců a
- prominutí částky vyšší než 25.000 Euro17

17

V případech dle bodů 4.1. a 4.2. prováděcí vyhlášky k § 59 Saského rozpočtového řádu je kromě souhlasu Saského státního ministerstva
hospodářství a práce zapotřebí rovněž souhlasu Saského státního ministerstva financí.
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Rozhodnutí SAB si vyžaduje souhlas Ministerstva pro místní rozvoj České republiky u
českých Lead-partnerů, pokud v konkrétním případě má dojít k posečkání částky vyšší než
50.000 Euro. Pokud SAB rozhodne ve své vlastní příslušnosti, informuje Ministerstvo pro
místní rozvoj České republiky o svém rozhodnutí vůči českým Lead partnerům. Rozhodnutí
SAB si vyžaduje souhlas Ministerstva pro místní rozvoj České republiky u českých Leadpartnerů, pokud mají být prominuty nebo částečně prominuty částky vůči českým Lead
partnerům.
Toto platí i v případě vyrovnání podle bodu 7.15.3., pokud je podstatnou částí vyrovnání
posečkání nebo prominutí/ částečné prominutí dotace.
Nezávisle na výši částky k posečkání resp. k prominutí je u případů zásadního významu
zapotřebí souhlas uvedených subjektů. Případ zvláštního významu nastává, pokud
rozhodnutí o konkrétním případu může mít dopady navenek.
SAB bude v případě českých Lead-partnerů podpořena stanoviskem Ministerstva pro místní
rozvoj České republiky ve věci posouzení značné tvrdosti podle 7.15.1 resp. zvláštní tvrdosti
podle 7.15.2.
8.

Doba platnosti

Realizační dokument platí od 1. ledna 2007 do 31.12.2015.
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II.

Národní část – Svobodný stát Sasko

Národní část – Svobodný stát Sasko
 Části projektů musí být koherentní s příslušnými resortními cíli Svobodného státu
Sasko.
 Schválení prostředků kofinancování se řídí podle příslušných předpisů k schválení
prostředků ERDF.
 Odlišně od bodu 3.1, Část I – Společná část platí, že podniky, které neodpovídají
definici MSP podle Přílohy I nařízení (ES) č. 800/2008 komise ze 6. srpna 2008,
mohou obdržet podporu v následujících aktivitách:
2.1.1.5.
2.1.1.6.
2.1.2.1.
2.1.2.2.
2.1.2.3.
2.1.2.4.
2.3.1.3.

Podpora inovačních procesů v dětských zařízeních
Podpora společných opatření z důvodů demografických změn v pohraničí
Podpora školských projektů
Podpora iniciativ přeshraničního vzdělávání, kvalifikace a příslušných sítí
Podpora pro osoby s postižením
Podpora opatření pro mladé
Podpora ekologického uvědomění, environmentálního vzdělávání a
managementu

 Podniky, které neuposlechly příkazu o zpětném vyplacení na základě dřívějšího
rozhodnutí Komise o zjištění nezákonnosti a neslučitelnosti veřejné podpory se
společným trhem, jsou z podpory vyloučeny.
 Podniky, které jsou v obtížích ve smyslu článku 1, odstavec 6 písm. c), odstavec 7
nařízení (ES) č. 800/2008 ze 6. srpna 2008 (obecné nařízení o blokové výjimce), jsou
z podpory vyloučeny.
1.

Způsob a výše dotace

V zásadě platí body z odst. 5, části I – Společná část. Dále platí níže uvedená zvláštní
pravidla, jakož i navazující specifická projektová pravidla v odst. 2.
1.1.

Výše dotace

1.1.1.

Pro projekty, u nichž je relevantní použití předpisů práva o veřejné podpoře, se
dotační sazba řídí příslušnými nařízeními EU (viz bod 1.1., Část I – Společná
část).

1.1.2.

Pro komunální územní celky, jejich instituce a jejich svazky činí vlastní podíl
odlišně od bodu 5.2.2., Část I – Společná část v zásadě 15 % ze způsobilých
výdajů.

1.1.3.

Kooperační partner může v rámci stanoveného vlastního podílu podle odst. 5.2.2.
v části I formou pracovního výkonu jakožto neplacené dobrovolné práce a/nebo
věcného plnění vložit vlastní výkony do 5% způsobilých výdajů. Výjimku z toho
tvoří neziskové spolky a svazy, které mohou nahradit vlastní podíl na projektu
vlastními výkony až do 10% způsobilých výdajů.
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1.2.

Ustanovení ke způsobilosti výdajů

1.2.1

Zadávání zakázek

1.2.1.1.

Pokud celková částka dotace nečiní více než 50.000 Euro a příslušná zakázka
přesahuje 500 Euro (netto), je třeba si před zadáním zakázky vyžádat nejméně
3 nabídky porovnání a zadat zakázku nejhospodárnější nabídce.

1.2.1.2.

Pokud celková částka dotace činí více než 50.000 Euro a příslušná zakázka
přesahuje 500 Euro (netto), ale ne více než 13.000 Euro (netto), je třeba si před
zadáním zakázky vyžádat nejméně 3 nabídky k porovnání a zadat zakázku
nejhospodárnější nabídce.

1.2.1.3.

Pokud celková částka dotace činí více než 50.000 Euro a příslušná zakázka
přesahuje 13.000 Euro, je třeba použít:
a) při zadávání stavebních prací odst. 1, Nařízení o zadávání zakázek a
uzavírání smluv pro stavení práce – část A (VOB/A 2006 ve znění zveřejnění
z 20. března 2006, BAnz č. 94a), v platném znění,
b) při zadávání zakázek na dodávky zboží a služeb (vyjma stavebních prací)
podle odst. 1 Zadávacího řádu pro služby (VOL/A 2006 ve znění zveřejnění z
6. dubna 2006, BAnz. č. 100a), v platném znění.

1.3.
1.3.1.

Způsobilé výdaje
Osobní výdaje


projektově specifické osobní náklady; dotace bude odpovídat výši
srovnatelných platů ve veřejné sféře Svobodného státu Sasko (v souladu
s platnými popř. v budoucnu platnými tarifními smlouvami). Služby, které
neodpovídají tarifům nebo je překračují, nejsou způsobilé. Pokud není osobní
náklad dodatečný, může být předložen pouze jako vlastní podíl.

Příspěvek na dovolenou a na Vánoce, jakož i pokračování ve vyplácení
náhrady za dovolenou a nemocenskou v případě zastoupení. Předpokladem
je, aby výdaje byly v období projektu opravdu učiněny. Náhrada bude
ohraničena částkou, která poměrně připadne na období projektu.
Předpokladem vyplacení prostředků (tzv. příspěvek na dovolenou a na
Vánoce) jsou pouze na případy, kdy celkové výdaje příjemce dotace převážně
jsou hrazeny z veřejných zdrojů a náhrada neznamená žádné finanční
zvýhodnění zaměstnanců příjemce dotace oproti srovnatelným státním
zaměstnancům.
Věcné výdaje/ odpisy



1.3.2.



Lineární odpisy podle daňových předpisů, ale pouze takové podíly, které
časově souvisí s projektem a jsou pouze v takovém rozsahu, ve kterém
nebylo při získávání majetku použito financování z veřejných zdrojů.
Stanovená obvyklá doba používání se řídí vždy příslušnou tabulkou AfA
(odpočty za opotřebování) Spolkového ministerstva financí.



Způsobilé jsou potřebné leasingové splátky v rámci trvání projektu. Z toho je
vyloučen leasing automobilů.



Patenty a licenční poplatky
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1.3.3.

Národní část – Svobodný stát Sasko

Vlastní výkony


Pracovní výkony ve formě neplacené dobrovolné práce s přiměřenou
hodinovou mzdou maximálně 8 Euro/ hod.

Věcné plnění podle skutečné hodnoty, kterou je třeba prokázat již při podávání
žádosti. K věcnému plnění patří: poskytnutí vybavení, prostorů, nemovitostí a
pozemků. V případě pozemků a nemovitostí je třeba jejich cenu posoudit
nezávislým znalcem nebo příslušným pověřeným úřadem.
1.3.4. Výkony třetích subjektů




Honoráře pro přednášející s prokázanými odbornými znalostmi až do výše 50
Euro/ hod. s výjimkou přednášejících v rámci jejich pracovní činnosti



Výdaje za zpracování studií a koncepcí až do výše 80.000 Euro



Pro projekt specifické pomocné výkony, pro jejichž provedení není nutný
odborný personál a které nespadají pod bod 1.3.4., odrážka 4 s odměnou
max. 8 Euro za hodinu

Výdaje za realizaci výměn zkušeností, pracovních schůzek a projektových
skupin do výše 70 Euro na účastníka a den. Částka obsahuje výdaje, které
s akcί souvisejí, zejména nájmy, výdaje za technické vybavení, výdaje na
catering, jakož i výdaje na pomocné výkony specifické pro projekt, pro jejichž
provedení není nutný odborný personál
Investiční výdaje



1.3.5.


1.4.

Vedlejší stavební náklady až do výše 20 % celkových způsobilých nákladů.

Nezpůsobilé výdaje


Výdaje za udělování cen.



Výdaje na glajchu (zdvižná = oslava majitele nového domu s dělníky a přáteli,
když dům dostane krovy) a slavnostní zahájení.



Pořizování vozidel. Výjimku z toho tvoří Oblast podpory 3 Kooperace v oblasti
bezpečnosti, záchranných služeb, ochrany před katastrofami a protipožární
ochrany.



Použitá zařízení, která již byla dotována.
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2.

Karty záměrů

2.1.

Prioritní osa 1 - Rozvoj rámcových společenských podmínek v dotačním
území

2.1.1.

Oblast podpory 1 – Kooperativní zlepšení a rozvoj infrastruktury dle poptávky a
kooperací v oblasti regionálního plánování a rozvoje

2.1.1.1.

Opatření ke zvýšení propustnosti pohraničí a napojení pohraničí na důležité
přeshraniční dopravní osy
a) Novostavba a modernizace plánovaných hraničních přechodů
b) Novostavba a modernizace přístupových komunikací (např. silnic, mostů a
s nimi spojených cest pro pěší, cyklostezek) k hraničním přechodům
c) Novostavba a modernizace důležitých přivaděčů k přeshraničním dopravním
osám
d) Zpracování dopravních průzkumů s přeshraničním významem
__________________________________________________________________________
Příjemci dotace
1.
2.

Komunální územní celky, jejich instituce a jejich svazky
Úřady a jiné instituce Svobodného státu Sasko

Dotčené orgány a způsob zapojení
K odst. 1)
Dotčený orgán

způsob zapojení

Příslušné zemské ředitelství

Odborné stavební stanovisko
pro projekty do 2,5 mil. Euro, kontrola
koherence a odborné stanovisko

Saské státní ministerstvo hospodářství,
práce a dopravy (SMWA)

pro projekty nad 2,5 mil. Euro, odborné
stanovisko

K odst. 2)
SMWA

odborné stanovisko
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2.1.1.2.

Podpora přeshraniční veřejné regionální osobní dopravy
a) Koncepce a studie proveditelnosti pro přípravu projektů v oblasti přeshraniční
veřejné regionální osobní dopravy
b) Výstavba, modernizace a rozšíření propojovacích bodů18 (podpora
společného integrovaného dopravního systému)
c) Vícejazyčná informační a odbavovací technika minimálně v češtině a v
němčině
d) Vytváření přeshraničních tarifních systémů
e) Výstavba a modernizace
doprovodné infrastruktury železničních a
tramvajových cest
f) Vytvoření přeshraničních dopravních spojení (např. autobus, tramvaj,
železnice)
__________________________________________________________________________
Příjemci dotace
1.
Regionální dopravci a podniky v oblasti železniční infrastruktury, jejichž železniční
cesty používají regionální dopravci
2.
Komunální územní celky, jejich instituce a jejich svazky
3.
právnické osoby soukromého práva, které jsou v době dotace ještě nejméně 6 let
zavázáni vykonávat služby v komunální oblasti
4.
Dopravní svazy

Způsobilost výdajů
Jako doplnění části I – Společná část, odst. 5 a část II – Národní část Svobodný stát Sasko,
odst. 1 platí:
Nezpůsobilé jsou ztráty z integrované tarifikace popř. financování přepravních výkonů.
Dotčené orgány a způsob zapojení
Dotčený orgán

Způsob zapojení

Příslušné zemské ředitelství

kontrola koherence
odborné stanovisko

OFD

18

Odborné stavební stanovisko

Propojovací body jsou body, ve kterých na sebe navazují jednotlivé dopravní prostředky, např. zřízením vlakových a
autobusových zastávek, záchytných parkovišť (P+R park and ride), ale také zřízením stojanů na jízdní kola před nádražími
atd.
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2.1.1.3.

Podpora informační společnosti, především z hlediska vícejazyčnosti
a) Rozvoj a implementace elektronických rozhraní pro výměnu dat
b) Společné inovativní internetové aplikace
c) Vývoj a rozvoj společných databází
d) Technické propojení a vícejazyčné informační systémy (minimálně v češtině
a v němčině), zejména muzeí a knihoven
__________________________________________________________________________
Příjemci dotace
1.
Právnické osoby soukromého a veřejného práva, zejména
MSP
Spolky
Nadace
Komory, svazy
Výzkumná zařízení
Muzea a knihovny
Komunální územní celky, jejich instituce a jejich svazky
Vysoké školy, profesní akademie
2.
Úřady a jiné instituce Svobodného státu Sasko
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2.1.1.4.

Podpora sítí pro geografické informační systémy (GIS) jako základu pro společné
úkoly v oblasti plánování a monitoringu
a) Zpracování kartografických podkladů pro přeshraniční geografické informační
systémy
b) Vytváření mezinárodních internetových geografických informačních systémů
a jejich rozhraní jako základu pro společné úkoly v oblasti plánování a
monitoringu
c) Sběr, vyhodnocení a homogenizace společných geografických dat včetně
potřebných metadat
d) Tvorba a společné využívání přeshraniční infrastruktury geografických dat –
infrastruktura geodat19
__________________________________________________________________________

Příjemci dotace
1.

Právnické osoby soukromého a veřejného práva, zejména
MSP
Komory, svazy
Výzkumná zařízení
Komunální územní celky, jejich instituce a jejich svazky
Úřady a jiné instituce Svobodného státu Sasko

2.

Způsobilost výdajů
Jako doplnění části I – Společná část, odst. 5 a část II – Národní část Svobodný stát Sasko,
odst. 1 platí:
Nezpůsobilé jsou výdaje na běžný provoz.
Dotčené orgány a způsob zapojení
Dotčený orgán

Způsob zapojení

SMI

odborné stanovisko

19

Pod infrastrukturou geodat se rozumí síť k výměně geografických dat, ve které jsou spolu přes fyzickou datovou síť,
v principu přes internet, propojeni tvůrci geodat, poskytovatelé služeb v oblasti geodat a uživatelé geodat. Vytvoření
(přeshraniční) infrastruktury pro geografická data zahrnuje souhrn všech technických, organizačních a politických opatření
k výměně geografických informací.
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2.1.1.5.

Podpora inovačních procesů v dětských zařízeních20
a) Podpora přeshraniční spolupráce dětských zařízení (například výměnou
personálu a stážemi pedagogů, společnou jazykovou výukou pedagogických
pracovníků, mimo jiné zvyšováním kvalifikace v oblasti metodiky osvojení si
jazyka a cizích jazyků v raném věku, setkávání dětí a rodičů za účelem
odbourávání předsudků a rozvoji jazykových znalostí)
b) Zřizování, sanace a modernizace dětských zařízení, které budou navštěvovat
děti z obou stran hranice
c) Rozvoj, podpora a otestování nových obsahových koncepcí v dětských
zařízeních (například nabídka konzultací ke spolupráci dětských zařízení,
zpracování materiálů pro výuku cizích jazyků, organizace a zprostředkování
výměny zkušeností, projekty dalšího vzdělávání, konzultace rodičům)
__________________________________________________________________________
Příjemci dotace
Právnické osoby soukromého a veřejného práva, zejména
MSP
Právnické osoby, které neodpovídají definici malých a středních podniků podle
přílohy I Nařízení (ES) č. 800/2008 Komise ze dne 6. srpna 2008 (Úřední věstník
EU č. L 124, strana 3/38)
Spolky
Komory, svazy
Zřizovatelé nezávislých institucí pomoci mládeži
Komunální územní celky, jejich instituce a jejich svazky
Vysoké školy

Způsobilost výdajů
Jako doplnění části I – Společná část, odst. 5 a část II – Národní část Svobodný stát Sasko,
odst. 1 platí:
Způsobilé jsou u novostaveb resp. zřízení nových míst v principu až do 11.900 Euro na
jedno místo včetně vybavení.
Způsobilé jsou u sanačních a modernizačních opatření do 9.000 Euro na jedno místo.
Způsobilé jsou osobní výdaje na:
- odborné poradce, kteří mají státem uznanou kvalifikaci jako diplomovaný sociální
pedagog, diplomovaný pedagog, diplomovaný psycholog nebo ekvivalentní
kvalifikaci
- pracovníky, kteří mají kvalifikaci vychovatele/ vychovatelky, nebo již pracují jako
odborní poradci/ poradkyně, nebo mohou doložit dlouholetou praxi v dětských
zařízeních v oblasti odborného poradenství pro dětská denní zařízení, nebo se
soustavně odborně-specificky vzdělávali v certifikovaných vzdělávacích
zařízeních.

20

Dětská denní zařízení jsou jesle, předškolní zařízení a školní družiny.
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Další předpoklady pro dotaci
Vedle předpokladů pro dotaci uvedených v části I – Společná část, odst. 4 platí následující:
-

Pro projekty podle písmen a) a c) je třeba předložit odborně fundovaný pedagogický
koncept.

Dotčené orgány a způsob jejich zapojení
Dotčený orgán

Způsob zapojení

OFD

Odborné stavební stanovisko

Stav: 16.05.2011
44

Společný realizační dokument k Programu Cíl 3/Ziel 3
Česká republika - Svobodný stát Sasko
Část II

2.1.1.6.

Národní část – Svobodný stát Sasko

Podpora společných opatření z důvodů demografických změn v pohraničí
a) Analýza stávající situace oblasti zdravotní, sociální a bytové
- Pořádání odborně zaměřených vzdělávacích a informačních seminářů
- Rozvoj metodických a obsahových koncepcí zejména v celkové
problematice seniorů, pomoci a péče ve stáří

b) Příprava a realizace projektů, především v oblasti
- rozvoje nabídek odpovídajících potřebám rostoucímu podílu seniorů
- rozvoje venkova přátelského k rodině
- životních a profesních perspektiv pro ženy
- alternativních sociálních nabídek v oblasti infrastruktury při klesajícím
počtu a stárnutí obyvatelstva
- potřebných změn v oblasti dobrovolných činností
__________________________________________________________________________
Příjemci dotace
Právnické osoby soukromého a veřejného práva, zejména
MSP
Právnické osoby, které neodpovídají definici malých a středních podniků podle
přílohy I Nařízení (ES) č. 800/2008 Komise ze dne 6. srpna 2008 (Úřední věstník
EU č. L 124, strana 3/38)
Spolky
Komory, svazy
Komunální územní celky, jejich instituce a jejich svazky
Vysoké školy

Další předpoklady pro dotaci
Vedle předpokladů pro dotaci uvedených v části I – Společná část, odst. 4 platí následující:
Projekty pomoci ve stáří musejí být v souladu plánem pomoci ve stáří a sociálním
plánem příslušného okresu nebo statutárního města.
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2.1.1.7.

Přeshraniční aktivity v oblasti regionálního plánování a mezikomunální kooperace
(spolupráce mezi obcemi) a regionálního rozvoje
a) Zintenzívnění přeshraniční spolupráce institucí z oblasti územního a
regionálního plánování
b) Zpracování regionálních rozvojových koncepcí a koncepcí sítí měst a
integrovaných koncepcí rozvoje venkova
c) Vypracování koncepcí k propojení měst a jejich přilehlých venkovských
oblastí (koncepce město - okolí města)
d) Zpracování adaptačních a rozvojových strategií, které zohledňují požadavky
vyplývající z demografické změny
e) Zřizování managementu za účelem realizace klíčových projektů,
identifikovaných v akčních koncepcích
f) Modelové záměry z oblasti územního plánování, jako regionální management
území, udržitelný rozvoj sídel, zajištění veřejného zaopatření infrastrukturou
g) Koordinace územních plánů sousedících obcí
h) Podpora přípravných opatření pro vypracování společných plánů rozvoje
území a územních plánů, např. zpracování kartografických podkladů včetně
přeshraničních geografických informačních systémů
i) Vypracování společných plánů rozvoje území a územních plánů – při
existenci zákonných podkladů
j) Práce s veřejností
__________________________________________________________________________
Příjemci dotace
1.
Právnické osoby veřejného práva, zejména veřejnoprávní subjekty,
Komunální územní celky, jejich instituce a jejich svazky
2.
Úřady a jiné instituce Svobodného státu Sasko
Způsobilost výdajů
Jako doplnění části I – Společná část, odst. 5 a část II – Národní část Svobodný stát Sasko,
odst. 1 platí:
Způsobilé je zpracování studií a koncepcí až do max. 300.000 Euro.
Další předpoklady pro dotaci
Vedle předpokladů pro dotaci uvedených v části I – Společná část, odst. 4 platí následující:
Při zhotovení studií a koncepcí nad 80.000 Euro musí být předloženy společně
s podklady pro žádost 3 nabídky.
Příjemce dotace musí být členem mezikomunálního kooperačního společenství
územních celků – akčního prostoru regionálního rozvoje- nebo partner regionální
kooperační sítě. Pro společné působení kooperačního společenství nebo kooperační
sítě musí být předložena veřejnoprávní dohoda či smlouva.
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Národní část – Svobodný stát Sasko

Oblast podpory 2 - Kooperace v oblasti lidských zdrojů, sociokulturního rozvoje a
partnerské spolupráce

2.1.2.1.

Podpora školských projektů
a) Podpora přeshraniční spolupráce škol, vytváření školních partnerství a
vytváření sítí včetně s tím spojených infrastrukturních opatření21
b) Iniciativy k interkulturnímu učení
c) Vývoj a používání společných výukových a studijních materiálů
d) Organizace a realizace společných opatření dalšího vzdělávání
e) Podpora výměny zkušeností, rovněž formou stáží
f) Zlepšení jazykových dovedností češtiny a němčiny popř. lužické srbštiny
__________________________________________________________________________
Příjemci dotace
1.
Právnické osoby soukromého a veřejného práva, zejména
MSP
Právnické osoby, které neodpovídají definici malých a středních podniků podle
přílohy I Nařízení (ES) č. 800/2008 Komise ze dne 6. srpna 2008 (Úřední věstník
EU č. L 124, strana 3/38)
Zemědělské a lesnické podniky
Spolky
Komory, svazy
Nadace
Komunální územní celky, jejich instituce a jejich svazky
Zřizovatelé škol, sdružení na podporu škol, školy, vysoké školy, profesní
akademie
2.
Úřady a jiné instituce Svobodného státu Sasko
Způsobilost výdajů
Jako doplnění části I – Společná část, odst. 5 a část II – Národní část Svobodný stát Sasko,
odst. 1 platí:
Způsobilé jsou taktéž výdaje hostitelských rodin při školních výměnách, kdy jsou žáci
ubytováni v rodinách do výše 10 Euro na žáka/ den.
Další předpoklady pro dotaci
Vedle předpokladů pro dotaci uvedených v části I – Společná část, odst. 4 platí následující:
Projekty jazykového vzdělání mají být orientovány na „Společný evropský referenční
rámec pro jazyky“.
Dotčené orgány a způsob jejich zapojení
Dotčené orgány

Způsob zapojení

OFD

Odborné stavební stanovisko

21

Novostavba škol je z dotace vyloučena.
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2.1.2.2.

Podpora iniciativ přeshraničního vzdělávání, kvalifikace a příslušných sítí
a) Opatření vysokých škol a dalších vzdělávacích institucí za účelem transferu
znalostí na rozhraní mezi společností a hospodářskou sférou včetně praxí
b) Zpracování studií a koncepcí za účelem etablování společných studijních
programů na českých a saských vysokých školách a dalších vzdělávacích
institucích terciárního vzdělávání
c) Podpora mobility a zahraničních pobytů studentů v rámci kooperativních
studijních programů s povinnými střídajícími se úseky studia v sousední zemi,
časově omezeno na počáteční fázi, tzn. na první turnus (1. imatrikulované
studenty celého studijního programu) příslušného studijního programu
d) Vývoj, tvorba a rozvoj akademických a vědeckých kooperačních sítí
e) Vývoj společných, rovněž virtuálních výukových a studijních materiálů pro
kooperativní studijní programy
f) Zpracování studií a koncepcí pro budoucí tvorbu společných opatření
v oblasti vzdělávání a trhu práce při zohlednění platné legislativy
g) Zlepšení jazykových dovedností češtiny, němčiny, popř. lužické srbštiny
v souvislosti s aktivitami a) – e)
__________________________________________________________________________
Příjemci dotace
1.
Právnické osoby soukromého a veřejného práva, zejména
k aktivitám pod písm. a)
- vysoké školy, profesní akademie a ostatní vzdělávací instituce
Právnické osoby, které neodpovídají definici malých a středních podniků podle
přílohy I Nařízení (ES) č. 800/2008 Komise ze dne 6. srpna 2008 (Úřední věstník
EU č. L 124, strana 3/38)
- k aktivitám pod písm. b) - e) a g)
- - vysoké školy a profesní akademie
k aktivitám pod písm. f) a g)
MSP
Zemědělské a lesnické podniky
Spolky
Komory, svazy
Právnické osoby, které neodpovídají definici malých a středních podniků podle
přílohy I Nařízení (ES) č. 800/2008 Komise ze dne 6. srpna 2008 (Úřední věstník
EU č. L 124, strana 3/38)
2.

Úřady a jiné instituce Svobodného státu Sasko

Způsobilost výdajů
Jako doplnění části I – Společná část, odst. 5 a část II – Národní část Svobodný stát Sasko,
odst. 1 platí k písm. c):
-

Příspěvky na mobilitu, ubytování a studium v zahraničí pro studenty v rámci
kooperativních studijních programů s povinnými střídavými pobyty v sousední zemi
mohou dosahovat až 250 Euro na studenta/ měsíc.
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Další předpoklady pro dotaci
Vedle předpokladů pro dotaci uvedených v části I – Společná část, odst. 4 platí následující:
-

Projekty podle písm. b), ve kterých se uplatňuje možnost podpory mobility a
zahraničních pobytů studentů v rámci kooperativních studijních programů s povinnými
střídavými pobyty, je třeba předložit koncept pro stanovení a prokázání dostatečné
výše příspěvků na zvýšené náklady studentů v souvislosti s mobilitou a požadavky
dané země. Koncept musí obsahovat následující body:
popis zvýšených nákladů v souvislosti s mobilitou a se zahraničním pobytem
podle potřeb v dané zemi,
popis výkonů poskytnutých partnery resp. daných k dispozici,
popis postupů při plánovaném postupu zadávání zakázek, vyúčtování a
dokladování (příslušnost a rozdělení úkolů) mezi partnery.

-

Projekty jazykového vzdělání podle písm. f) mají být orientovány na „Společný
evropský referenční rámec pro jazyky“.
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2.1.2.3.

Podpora pro osoby s postižením
 Podpora společných opatření pro integraci a rovné příležitosti
znevýhodněných skupin obyvatelstva prostřednictvím:
- integračních projektů pro zapojení lidí s postižením na trh práce a aktivity
chráněných dílen pro lidi s postižením
- společných česko–saských projektů v oblasti vzdělávání a zvyšování
kvalifikace lidí s postižením a pracovníků v oblasti pomoci postiženým
- projektů svépomoci
- projektů bezbariérového komunikování
- modelových záměrů, které přispějí k podpoře pro osoby s postižením
__________________________________________________________________________
Příjemci dotace
Právnické osoby soukromého a veřejného práva, zejména
MSP
Právnické osoby, které neodpovídají definici malých a středních podniků podle
přílohy I Nařízení (ES) č. 800/2008 Komise ze dne 6. srpna 2008 (Úřední věstník
EU č. L 124, strana 3/38)
Spolky
Nadace
Komory, svazy
Komunální územní celky, jejich instituce a jejich svazky
Zřizovatelé nezávislých institucí pomoci mládeži

Způsobilost výdajů
Jako doplnění části I – Společná část, odst. 5 a část II – Národní část Svobodný stát Sasko,
odst. 1 platí:
V rámci integračních projektů ve smyslu § 132 SGB IX může být poskytnuta jedna
dotace na odbornou pracovní sílu maximálně 15.300 Euro na plný úvazek za rok.
Další předpoklady pro dotaci
Vedle předpokladů pro dotaci uvedených v části I – Společná část, odst. 4 platí následující:
U investičních záměrů je nutné při podávání žádosti předložit stanovisko zemského
okresu nebo statutárního města.
Dotčené orgány a způsob jejich zapojení
Dotčený orgán

Způsob zapojení

OFD

Odborné stavební stanovisko
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2.1.2.4.

Podpora opatření pro mladé
a) Investice v zařízeních pro mládež pro volnočasové aktivity, pro programy
mimoškolního vzdělávání a poradenství (například sanace a přestavby)
b) Projekty v oblastech
- mimoškolního vzdělávání
- volného času a setkávání
- sociální práce s mladými/ předcházení sociálním rizikům
- výměny odborných pracovníků
- opatření v oblasti preventivní ochrany dětí a mládeže
__________________________________________________________________________
Příjemci dotace
Právnické osoby soukromého a veřejného práva, zejména
Spolky
Komunální územní celky, jejich instituce a jejich svazky
zřizovatelé nezávislých institucí pomoci mládeži
Právnické osoby, které neodpovídají definici malých a středních podniků podle
přílohy I Nařízení (ES) č. 800/2008 Komise ze dne 6. srpna 2008 (Úřední věstník
EU č. L 124, strana 3/38)

Dotčené orgány a způsob jejich zapojení
Dotčený orgán

Způsob zapojení

OFD

Odborné stavební stanovisko
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2.1.2.5.

Podpora opatření v oblasti muzeí, současné kultury a umění, zprostředkování
umění a kultury veřejnosti (recepce umění a kultury)
a) Vývoj a realizace koncepcí muzeí, sbírek a výstav a memoriálních výstav,
společně s nezbytnými doprovodnými úpravami prostor, včetně zajištění
(např. uložení, údržba, konzervace, restaurování) hodnotných a ohrožených
uměleckých muzejních předmětů a předmětů v muzejních sbírkách a
vícejazyčná úprava výstav (například popisky, audio-guide, internetová
prezentace), putovních výstav a muzeálně – pedagogických opatření
b) Konference a akce, které podporují kulturní vzdělávání
c) Projekty v oblasti dramatického umění a hudby, jako jsou festivaly, divadelní,
taneční a hudební slavnosti a soutěže
d) Projekty současné umělecké tvorby v oblasti výtvarného umění, jako jsou
výstavy, soutěže či workshopy
e) Akce k šíření literatury, jako jsou např. dny literatury
f) Opatření na podporu přeshraničního filmového umění, především tvorba
filmů, vícejazyčné titulky a prezentace, filmové festivaly a filmové týdny
g) Projekty socio-kulturních zařízení, podporujících umělecké a kulturní
vzdělávání
h) Modelové záměry k propojení (do sítí) kulturních zařízení a nabídek
v případě, je – li možno očekávat trvalé efekty
__________________________________________________________________________
Příjemci dotace
1.
Právnické osoby soukromého a veřejného práva, zejména
Spolky
Umělecké skupiny
Muzea v nestátním i ve státním vlastnictví
Komory, svazy
Komunální územní celky, jejich instituce a jejich svazky
2.
Úřady a jiné instituce Svobodného státu Sasko
Způsobilost výdajů
Jako doplnění části I – Společná část, odst. 5 a část II – Národní část Svobodný stát Sasko,
odst. 1 platí:
Způsobilé jsou:
výdaje na zákonem předepsané pojištění nebo pojištění nutné pro dosažení účelu
dotace,
umělecké honoráře do 60%.
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Nezpůsobilé jsou:
Výdaje za udělování cen a literární časopisy
udělování stipendií
benefiční akce
Další předpoklady pro dotaci
Vedle předpokladů pro dotaci uvedených v části I – Společná část, odst. 4 platí následující:
-

Muzejně-pedagogický materiál je nutné připravit dvojjazyčně nebo vícejazyčně
(minimálně čeština a němčina).
Dokumentace a publikace je nutné připravit vícejazyčně nebo s přeloženým výtahem
textu (minimálně čeština a němčina).

Dotčené orgány a způsob jejich zapojení
Dotčený orgán

Způsob zapojení

OFD

Odborné stavební stanovisko
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2.1.2.6.

Podpora revitalizace a zachování uměleckých a kulturních objektů přeshraničního
významu
a) Podpora tradiční lidové kultury
b) Opatření k podpoře krajiny podstávkových domů
c) Podpora přeshraničního přístupu ke kulturnímu dědictví
d) Sanace a rekonstrukce a památkářská opatření kulturních objektů včetně
uměleckých a technických objektů
__________________________________________________________________________
Příjemci dotace
1.

2.

Právnické osoby soukromého a veřejného práva, zejména
Spolky
Umělecké skupiny
Muzea v nestátním i ve státním vlastnictví
Komory, svazy
Komunální územní celky, jejich instituce a jejich svazky
Úřady a jiné instituce Svobodného státu Sasko

Dotčené orgány a způsob jejich zapojení
Dotčené orgány

Způsob zapojení

U projektů podle písmena d)
Zemský úřad pro památkovou péči

Kontrola koherence

OFD

Odborné stavební stanovisko
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2.1.2.7.

Rozvoj partnerské spolupráce
a) Podpora spolupráce správních orgánů, odborů a hospodářských a sociálních
partnerů, sdružení, svazů a dalších nevládních organizací
b) Euroregionální projektová práce výměny zkušeností a práce s veřejností
včetně akvizice projektů
__________________________________________________________________________

Příjemci dotace
k písm. a)
1.
Právnické osoby soukromého a veřejného práva, zejména
Spolky
Nadace
Komory, svazy
Vysoké školy
Výzkumná zařízení
Komunální územní celky, jejich instituce a jejich svazky
2.
Úřady a jiné instituce Svobodného státu Sasko
k písm. b)
1.
Kommunalgemeinschaft Euroregion Neisse e.V.
2.
Kommunalgemeinschaft Euroregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge e.V.
3.
Euroregion Erzgebirge e.V.
4.
Euroregion Euregio Egrensis, Arbeitsgemeinschaft Vogtland/Westerzgebirge e.V.
Způsobilost výdajů
Jako doplnění části I – Společná část, odst. 5 a část II – Národní část Svobodný stát Sasko,
odst. 1 platí u písm. b):
Způsobilé jsou příslušné národní výdaje na projektově specifický personál až do výše
poloviny pracovního místa.
V rámci vlastního podílu může být uznán pracovní výkon jednatelů euroregionů ve
skutečné výši.
Výjimka platí pro Euroregion Neisse. Zde tvoří vlastní podíl 5% z celkových
způsobilých výdajů.
Nezpůsobilé jsou činnosti euroregionálních pracovních skupin a jejich práce
s veřejností.
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Oblast podpory 3 - Kooperace v oblasti bezpečnosti, záchranných služeb,
ochrany před katastrofami a protipožární ochrany

2.1.3.1.

Přeshraniční aktivity v oblasti bezpečnosti
a) Další rozvoj přeshraniční spolupráce v oblasti vnitřní bezpečnosti, včetně
spolupráce v oblasti policie
b) Spolupráce při zvládání společných výzev při prevenci, dopravní bezpečnosti
a potírání kriminality včetně vhodných opatření ke zlepšení pocitu bezpečí
obyvatel v příhraničním prostoru
c) Optimalizace přeshraničního krizového managementu odvrácení nebezpečí,
které spadá do kompetence policejních složek
__________________________________________________________________________
Příjemci dotace
Právnické osoby soukromého a veřejného práva, zejména
služebny police
Zemský úřad na ochranu ústavy

Způsobilost výdajů
Jako doplnění části I – Společná část, odst. 5 a část II – Národní část Svobodný stát Sasko,
odst. 1 platí:
Vozidla mohou být dotována, má -li jejich pořízení rozhodující význam pro úspěch
projektu a doplňuje-li smysluplně další opatření v rámci projektu.
Dotčené orgány a způsob jejich zapojení
Dotčený orgán

Způsob zapojení

SMI

Odborné stanovisko
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2.1.3.2.

Přeshraniční koncepce v oblasti záchranných služeb, ochrany proti katastrofám a
požární ochrany
a) Vývoj systémů pro prevenci havárií
b) Opatření pro další optimalizaci přeshraničních záchranných služeb,
protipožární ochrany a ochrany před katastrofami s cílem chránit život a
majetek obyvatelstva a vytváření, resp. zlepšení rámcových podmínek pro
propojení záchranných služeb, nemocnic, ochrany před katastrofami a
protipožární ochrany
K tomu patří zejména:
- přeshraniční výměna informací
- vzdělávání a další vzdělávání personálu ve vztahu k přeshraniční činnosti
pro protipožární ochranu, záchrannou
službu a ochranu před
katastrofami,
- potřebné investice do stavebních opatření a pořízení vozidel vybavených
speciální technikou, zařízení, výstroje a výzbroje a pozemků, pokud to
vede ke zlepšení přeshraniční spolupráce nebo k pořízení potřebných
kapacit s cílem zajištění bezpečnosti v dotačním území;
- potřebné investice pro získání budov (včetně pozemků), pokud je to nutné
pro přeshraniční spolupráci.
c) Optimalizace přeshraničního krizového managementu k zajištění odvracení
nebezpečí, které nespadá do kompetence policejních složek
Sem patří zejména také zřizování informačních systémů krizového
managementu pro úřady odpovědné za krizové řízení regionů, plánování
krizových opatření, řešení krizových situací, přeshraniční cvičení, soutěže a
sympozia.
__________________________________________________________________________
Příjemci dotace
1.
Právnické osoby soukromého a veřejného práva, zejména
Krajské, okresní a místní svazy registrovaných pomocných organizací
Komunální územní celky, jejich instituce a jejich svazky
2.
Úřady a jiné instituce Svobodného státu Sasko
Způsobilost výdajů
Jako doplnění části I – Společná část, odst. 5 a část II – Národní část Svobodný stát Sasko,
odst. 1 platí:
Vozidla mohou být dotována, pokud jsou součástí plánů potřeb požární ochrany,
oblastních plánů záchranných služeb popř. plánů ohrožení a zásahových plánů nižších
orgánů odpovědných za ochranu před katastrofami (zemské okresy) a v nichž je
výslovně uveden záměr přeshraniční spolupráce.
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Dotčené orgány a způsob jejich zapojení
Dotčený orgán

Způsob zapojení

OFD

Odborné stavební stanovisko
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Oblast podpory 4 - Společný Fond malých projektů

a) Správa a realizace společného Fondu malých projektů
b) Rozpočet Fondu malých projektů
__________________________________________________________________________
Příjemci dotace
1.
Kommunalgemeinschaft Euroregion Neisse e.V.
2.
Kommunalgemeinschaft Euroregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge e.V.
3.
Euroregion Erzgebirge e.V.
4.
Euroregion Euregio Egrensis, Arbeitsgemeinschaft Vogtland/Westerzgebirge e.V.
Způsobilost výdajů
Jako doplnění části I – Společná část, odst. 5 a část II – Národní část Svobodný stát Sasko,
odst. 1 platí:
K písm. a)
Způsobilé jsou výdaje na projektově specifická dodatečná pracovní místa na správu a
realizaci Fondu malých projektů. Na projektově specifický dodatečný personál jsou
způsobilé výdaje až do výše jednoho pracovního místa na koordinaci projektů a až do
poloviny pracovního místa pro finanční řízení.
V odůvodněných případech jsou výjimky možné do dohodě s Řídícím orgánem.
Vlastní podíl činí 5% celkových způsobilých nákladů.
V rámci vlastního podílu může být uznána práce jednatelů euroregionů ve skutečné
výši jako vlastní podíl.
K písm. b)
Způsobilý je rozpočet společného Fondu malých projektů až do 200.000 vztaženo na
saskou část euroregionu a rok.
Další předpoklady pro dotaci
Vedle předpokladů pro dotaci uvedených v části I – Společná část, odst. 4 platí následující:
K písm. a)
Euroregiony nesou plnou zodpovědnost za to, že společný Fond malých projektů bude
vykonáván kvalifikovaným personálem.
K písm. b)
Příjemci dotace a pověřené subjekty k poskytnutí prostředků třetím subjektům jsou výhradně
euroregiony v sasko-českém pohraničí:
Saští Lead partneři/ projektoví partneři jsou oprávněni a povinni poskytnout prostředky
FMP formou soukromoprávní smlouvy nositelům malých projektů (konečný příjemce)
podle odst. 12 VwV § 44 SäHO (správní předpis §44 saských rozpočtových pravidel).
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Právní nárok na poskytnutí dotačních prostředků pro malé projekty neexistuje.
Pro dotace projektů při realizaci FMP je třeba dodržet pravidla popsaná v realizačním
dokumentu pro FMP.
Výběr malých projektů provádí bilaterálně obsazené rozhodující grémium, které bude
zřízeno vždy v jednotlivých euroregionech. Výběr projektů probíhá na základě
definovaných výběrových kriterií. Modality přijímání usnesení jsou upraveny v
jednacích řádech, které budou předloženy na vědomí Monitorovacímu výboru.
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2.1.5.

Oblast podpory č. 5 – Opatření na odstranění škod způsobených povodněmi
v srpnu 2010 a podpora preventivních opatření souvisejících s povodněmi



Opatření ke zvýšení propustnosti pohraničí a napojení pohraničí na důležité
přeshraniční dopravní osy (viz odst. 2.1.1.1.)
 rekonstrukce přístupových komunikací (např. silnic, mostů a s nimi
spojených cest pro pěší a cyklostezek) k hraničním přechodům
 rekonstrukce důležitých silničních přivaděčů k přeshraničním dopravním
osám



Přeshraniční opatření v oblasti záchranných služeb, ochrany před katastrofami
a protipožární ochrany (viz odst. 2.1.3.2.)
 potřebné investice do stavebních opatření a opravy, resp. opětného pořízení
vozidel vybavených speciální technikou, zařízení, výstroje a výzbroje
odpovídající přiměřeným standardům, pokud jsou tyto investice
v bezprostřední souvislosti s povodněmi a slouží ke zlepšení přeshraniční
spolupráce, resp. mají za cíl vytvoření kapacit potřebných pro zajištění
bezpečnosti v dotačním území zasaženém povodněmi

Protipovodňová ochrana a přeshraniční krizové řízení
 koncepční a investiční opatření v oblasti přeshraniční protipovodňové
ochrany (viz odst. 2.3.2.1.)
 optimalizace přeshraničního krizového řízení při odvracení nebezpečí, které
nespadá do kompetence policejních složek (viz odst. 2.1.3.2.)
__________________________________________________________________________


Příjemci dotace
1.
Právnické osoby soukromého a veřejného práva, zejména
Komunální územní celky, jejich instituce a jejich svazky
2.
Úřady a jiné instituce Svobodného státu Sasko
Předpoklady pro dotaci
-

Pro odborné posouzení projektových žádostí platí pravidla přijatá v příslušných kartách
záměrů. Příslušné karty záměrů jsou 2.1.1.1., 2.1.3.2. und 2.3.2.1.

-

Podání žádosti o podporu z této oblasti podpory je omezeno lhůtou do 31. prosince
2011 a platí výhradně pro projekty v postižené oblasti.
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2.2.

Prioritní osa 2 – Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu

2.2.1.

Oblast podpory 1 –
hospodářských struktur

Hospodářská

kooperace

a

rozvoj

přeshraničních

2.2.1.1.

Podpora kooperačních sítí hospodářství a vědy, vývoje a transferu technologií
a) Výměny zkušeností, workshopy
b) Rozvoj, stabilizace a výstavba kooperací a sítí
c) Studie proveditelnosti zpracovávané externími třetími subjekty
d) Podpora integrovaných projektů výzkumu a vývoje – podpora integrovaných
projektů – přednostně v oblastech technologií budoucnosti22 - mezi saskými
a českými podniky a/nebo českými a saskými výzkumnými zařízeními
e) Podpora transferu technologií v MSP23 - přednostně v oblastech technologií
budoucnosti
_________________________________________________________________________

Příjemci dotace
1.
Právnické osoby soukromého a veřejného práva, zejména
MSP (s výjimkou sektorově specifických podnikatelů uvedených v předpisech ES
jako EGKS – sektor, doprava, zemědělství, rybářství, průmysl umělých vláken,
loďařství)
Zemědělské a lesnické podniky
Hospodářské organizace
Komory, svazy
Spolky
Vysoké školy, profesní akademie, výzkumná a vzdělávací zařízení
Komunální územní celky, jejich instituce a jejich svazky
k aktivitám pod písm. e)
- MSP

22
23

Vědy o materiálech, fyzikální a chemické technologie, biologický výzkum a technologie, mikrosystémy, informační
technologie, výrobní technologie, energetika, environmentální technika, lékařská technika.
Transfer technologií je plánovitý proces přenosu technologických znalostí od poskytovatele technologie k příjemci
technologie (MSP) pro přípravu a realizaci inovací v oblasti produktů a procesů. Takové inovace představují nové nebo
novou technologií upravené produkty nebo postupy. Transfer technologií může prostřednictvím zprostředkovatele
technologie provázet poradenské služby. Poskytovatelem technologií mohou být vysoké školy, mimouniverzitní vědecká
zařízení a podniky.
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Způsobilost výdajů
Jako doplnění části I – Společná část, odst. 5 a část II – Národní část Svobodný stát Sasko,
odst. 1 platí:
K písm. e)
Způsobilé jsou:
•
investice (získání technologií od poskytovatele technologie):
- náklady na nemateriální investice (získání patentového práva, licencí, know-how
nebo nepatentovaných odborných znalostí, rozvoj přizpůsobení),
- náklady na materiální investice (nákup zařízení, strojů a výbavy),
•
poradenské služby (od zprostředkovatele technologie):
- náklady na využití poradenských služeb (projektové plánování, poradenské služby
v oblasti inovací a transferové služby, technická podpora a školení pracovníků)
Výše příspěvku činí
•
pro investice
- ve středních podnicích dle definice MSP až 40 %,
- v malých podnicích dle definice MSP až 50 %,
•
pro poradenské služby až 75 %
způsobilých nákladů.
Jako maximální hranice podpory platí 500 000 EUR za rok a za žadatele. Podpora
poradenských služeb nesmí činit v období tří let více než 200 000 EUR za žadatele.
Náklady na materiální investice jsou způsobilé pouze do 50% z celkových nákladů projektu.
Další předpoklady pro dotaci
Vedle předpokladů pro dotaci uvedených v části I – Společná část, odst. 4 platí následující:
K písm. a) a b)
Nákup popř. používání předmětů je způsobilé jen tehdy, pokud prokazatelně slouží
spolupráci a je používán více než jednou spolupracující firmou.
K písm. d)
Dotace má napomoci jako pobídka pro vědecké a vývojové práce, které pomáhají
vývoji nových produktů nebo procesů24, aby se tímto způsobem omezilo nadprůměrné
technické a finanční riziko.
K písm. e)
Dodavatel nebo zprostředkovatel technologie musí mít své sídlo ve Svobodném státě
Sasko.
Dotčené orgány a způsob jejich zapojení
Dotčený orgán

Způsob zapojení

SAB-odborné oddělení

Kontrola koherence

24

Produkt nebo výrobní postup je nový, pokud v Evropské unii dosud není ekonomicky zastoupen. Nový produkt nebo
nový výrobní postup ve smyslu tohoto ustanovení může také spočívat v dalším vývoji produktu nebo výrobního postupu,
který je na trhu již zastoupen.
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2.2.1.2.

Rozvoj společných marketingových strategií
a) Marketingové koncepce zpracovávané externími třetími subjekty
b) Aktivizace a realizace marketingových opatření, jako je jako corporate
identity, letáky, reklamní bannery, prezentace na výstavách, bez účasti na
veletrhu
__________________________________________________________________________
Příjemci dotace
Právnické osoby soukromého a veřejného práva, zejména
MSP
Hospodářské organizace
Komory, svazy
Vysoké školy, profesní akademie, výzkumná a vzdělávací zařízení

Způsobilost výdajů
Jako doplnění části I – Společná část, odst. 5 a část II – Národní část Svobodný stát Sasko,
odst. 1 platí:
Způsobile jsou výdaje na propagační materiál až do max. 50.000 Euro v prvním roce a
až do 30.000 Euro v druhém projektovém roce.
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Oblast podpory 2 – Kooperace a rozvoj přeshraničních struktur v oblasti
cestovního ruchu

2.2.2.1.

Investiční opatření v oblasti turistické infrastruktury
a) Stavba, výstavba a rozšiřování přeshraničních turistických cest25 a jejich
vybavení26
b) Vytvoření možností přístupu pro postižené k turistickým cílům
c) Organizace systému kvalifikované koordinace a vyznačení sítí turistických
stezek
d) Zařízení cestovního ruchu, zejména turistická informační centra
__________________________________________________________________________
Příjemci dotace
1.

2.

Právnické osoby soukromého a veřejného práva, zejména
MSP
Zemědělské a lesnické podniky
Hospodářské organizace
Komory, svazy
Komunální územní celky, jejich instituce a jejich svazky
Instituce Svobodného státu Sasko

Dotčené orgány a způsob jejich zapojení
Dotčený orgán

Způsob zapojení

Při podpoře podle písmena b)
TMGS

Kontrola koherence

OFD

Odborné stavební stanovisko

25
26

Např. cyklistické stezky, turistické stezky, lyžařské stopy, hipostezky
Např. přístěnky, parkoviště, rozhledny
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2.2.2.2.

Podpora společného vývoje koncepcí a produktů a realizace společných
marketingových opatření v oblasti cestovního ruchu
a) Zpracování společných marketingových koncepcí
b) Zpracování rozvojových koncepcí pro udržitelný cestovní ruch ve společném
pohraničí
c) Vývoj inovativní turistické nabídky
d) Realizace společných reklamních akcí včetně společných prezentací a
zpracování vícejazyčných informačních materiálů, orientovaných na cílové
skupiny
e) Realizace studií, analýz a modelových záměrů, které mají zvláštní význam
pro další vývoj přeshraničního cestovního ruchu, včetně agroturistiky
__________________________________________________________________________
Příjemci dotace
1.

2.

Právnické osoby soukromého a veřejného práva, zejména
MSP
Komory, svazy, spolky
Komunální územní celky, jejich instituce a jejich svazky
Instituce Svobodného státu Sasko

Způsobilost výdajů
Jako doplnění části I – Společná část, odst. 5 a část II – Národní část Svobodný stát Sasko,
odst. 1 platí:
Způsobilé jsou drobné reklamní předměty až do výše 20.000 Euro.
Nezpůsobilá jsou stavební opatření.

Dotčené orgány a způsob jejich zapojení
Dotčený orgán

Způsob zapojení

TMGS

Kontrola koherence, mimo případy, když TM
GS bude sama kooperačním partnerem
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2.2.2.3.

Iniciativy k propojení turistických zařízení, vytvoření a používání systémů pro
společný přeshraniční turistický management
a) Vytvoření přeshraničních turistických sítí
b) Vytvoření společného destinačního managementu
c) Zavádění společných standardů kvality a systémů jakosti
d) Workshopy a výměny zkušeností, především k odbourávání informačních
deficitů
e) Profesionální opatření dalšího vzdělávání pro zajištění kvality v oblasti
turistiky
__________________________________________________________________________

Příjemci dotace
1.

2.

Právnické osoby soukromého a veřejného práva, zejména
MSP
Komory, svazy, spolky
Komunální územní celky, jejich instituce a jejich svazky
Instituce Svobodného státu Sasko

Další předpoklady pro dotaci
Vedle předpokladů pro dotaci uvedených v části I – Společná část, odst. 4 platí následující:
-

Workshopy a výměny zkušeností budou podporovány pouze v souvislosti s projekty,
které se mají realizovat podle písmen a) až c) a e).
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2.2.2.4.

Rozvoj lázeňství
a) Přestavba, modernizace a nové zaměření nabídky stávajících lázeňských
zařízení27 včetně s tím spojených investic
b) Přeshraniční propojení (vytvoření sítě) lázeňských zařízení
__________________________________________________________________________
Příjemci dotace
1.
Právnické osoby soukromého a veřejného práva, zejména
MSP
Podniky, které jsou ve výlučném veřejném vlastnictví
Komory, svazy
Komunální územní celky, jejich instituce a jejich svazky
2.
Instituce Svobodného státu Sasko
Způsobilost výdajů
Jako doplnění části I – Společná část, odst. 5 a část II – Národní část Svobodný stát Sasko,
odst. 1 platí:
Způsobilé jsou:
-

Náklady na demolici na plochách, jež vlastní kooperační partner do 10% celkový
způsobilých výdajů.
Nezpůsobilé jsou:
Zřizování nových turisticky významných celoročních lázní, zvyšování kapacit lůžek,
investice do oblasti wellness; zřizování bazénů pro volný čas v hotelích; jiné oblasti,
které neslouží výhradně lázeňským hostům, ale jsou používány i veřejností pro
procedury, které nejsou lékařsky indikovány.

Další předpoklady pro dotaci
Vedle předpokladů pro dotaci uvedených v části I – Společná část, odst. 4 platí následující:
Záměry dle písm. a) jsou způsobilé pouze ve státem uznaných lázních.
Projekt musí být realizován na území uznaných lázní a musí být v souladu s plánem
rozvoje lázeňství obce.
Podpora novostaveb lázeňských domů s relevantní vodní plochou jakož i všechna
doplňující opatření v již stávajících lázeňských domech je možná pouze ve stávajících
a uznaných lázních (obce s přívlastkem lázně).

27

Lázeňská zařízení jsou lázeňské domy a lázeňská oddělení v uznaných lázních, které jsou kvalifikované k vykonávání
balneo-fyzikální terapie včetně místně specifických lázeňských prostředků s lékařským dohledem. Dále jsem patří i
budovy s pitnými kůrami, lázeňské parky a lesy, které jsou vykazovány jako lázeňské cesty.
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Dotčené orgány a způsob jejich zapojení
Dotčený orgán

Způsob zapojení

OFD

Odborné stavební stanovisko
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2.3.

Prioritní osa 3 – Zlepšení situace přírody a životního prostředí

2.3.1.

Oblast podpory 1 – Kooperace v oblasti ochrany klimatu, ochrany lesů a přírody,
péče o krajinu a odpadového hospodářství

2.3.1.1.

Podpora opatření v oblasti ochrany klimatu, lesů, přírody a péče o krajinu včetně
území NATURA 2000
a) Plánování, management a provádění opatření v oblasti ochrany klimatu,
ochrany kvality ovzduší, ochrany lesa a v oblasti radioaktivity v životním
prostředí
b) Podpora spolupráce při využívání obnovitelných zdrojů energie včetně
investičních opatření, s výjimkou větrných elektráren
c) Plánování, management a realizace opatření v oblasti ochrany přírody
(včetně biotopů a biodiverzity) a péče o krajinu včetně území NATURA 2000
__________________________________________________________________________
Příjemci dotace
1.
Právnické osoby soukromého a veřejného práva, zejména
MSP
Zemědělské a lesnické podniky
Spolky
Komory, svazy
Vysoké školy a výzkumná zařízení
Komunální územní celky, jejich instituce a jejich svazky
2.
Úřady a jiné instituce Svobodného státu Sasko

Dotčené orgány a způsob jejich zapojení
k písm. b)
Dotčený orgán

Způsob zapojení

SMUL

Odborné stanovisko

Pro podporu podle písmena b)
SAENA GmbH – Saská energetická
agentura

Odborné stanovisko
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2.3.1.2.

Podpora opatření v oblasti hospodářství s druhotnými surovinami a odpadového
hospodářství
a) Opatření k zamezení a snížení znečištění krajiny odpady
b) Koncepční opatření, především zpracování společných koncepcí odpadového
hospodářství, zpracování studií, plánů a programů k rozvoji odpadové politiky
a politiky zdrojů orientované na budoucnost
c) Pořádání společných školících a vzdělávacích akcí k tématům odpadového
hospodářství a odpadové legislativy EU
__________________________________________________________________________
Příjemci dotace
1.
Právnické osoby soukromého a veřejného práva, zejména
MSP
Zemědělské a lesnické podniky
Spolky
Komory, svazy
Vysoké školy a výzkumná zařízení
Komunální územní celky, jejich instituce a jejich svazky
Dotčené orgány a způsob jejich zapojení
Dotčený orgán

Způsob zapojení

SMUL

Odborné stanovisko
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2.3.1.3.

Podpora ekologického povědomí, environmentálního vzdělávání a managementu
a) Práce s veřejností
b) Vzdělání a zvyšování kvalifikace v oblastech, které souvisejí se životním
prostředím
c) Akce (výměny informací a zkušeností, odborné konference a symposia)
d) Studie proveditelnosti, výzkumné a modelové záměry
e) Vytváření ekologických sítí a propojování (do sítě) existujících struktur
f) Zavádění systému environmentálního managementu a integrovaných
systémů managementu v hospodářství a v zemědělství a lesnictví
__________________________________________________________________________

Příjemci dotace
1.
Právnické osoby soukromého a veřejného práva, zejména
k aktivitám podle písmena a) – f)
MSP
Zemědělské a lesnické podniky
Nadace
Spolky
Komory, svazy
Zřizovatelé škol, sdružení na podporu škol, vysoké školy a výzkumná zařízení
Komunální územní celky, jejich instituce a jejich svazky
k aktivitám podle písmena b) – f)
Právnické osoby, které neodpovídají definici malých a středních podniků podle
přílohy I Nařízení (ES) č. 800/2008 Komise ze dne 6. srpna 2008 (Úřední věstník
EU č. L 124, strana 3/38)
2.

Úřady a jiné instituce Svobodného státu Sasko
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2.3.2.

Národní část – Svobodný stát Sasko

Oblast podpory 2 – Opatření v oblasti protipovodňové ochrany, vodního
hospodářství a vodních staveb, ochrany vodních toků

2.3.2.1.

Společná opatření v oblasti protipovodňové ochrany, vodního hospodářství,
vodních staveb a ochrany vod
a) Koncepční a investiční opatření v oblasti přeshraniční protipovodňové
ochrany; opatření ke zlepšení retence na plochách (včetně rozšiřování lesa a
změny druhové skladby lesních porostů) v oblastech vzniku povodní;
výzkumné a modelové záměry v oblasti ochrany proti povodním
b) Novostavby, výstavby a přestavby společných zařízení v oblasti odpadních
vod s přeshraničním účinkem
c) Novostavby a rozšiřování přeshraničních zařízení pro zásobování veřejnosti
pitnou vodou v jednotlivých obcích v blízkosti hranic 28
d) Revitalizace vodních toků
e) Výzkumné a modelové záměry v oblasti kvality vod (monitoring kvality vod) a
snížení imisí škodlivin z ploch
f) Spolupráce v oblasti přeshraničních zdrojů podzemních a povrchových vod
(plánování obhospodařování, program opatření)
g) Výměna informací a zkušeností
h) Práce s veřejností ke zvýšení uvědomění si problémů
__________________________________________________________________________
Příjemci dotace
1.
Právnické osoby soukromého a veřejného práva, zejména
MSP
Spolky
Komory, svazy
Vysoké školy a výzkumná zařízení
Komunální územní celky, jejich instituce a jejich svazky
2. Úřady a jiné instituce Svobodného státu Sasko

Dotčené orgány a způsob jejich zapojení
Dotčený orgán

Způsob zapojení

Saské státní ministerstvo životního
prostředí a zemědělství (SMUL)

Odborné stanovisko

28

Blízké hranicím je území obcí, které leží bezprostředně na hranici.
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III.

Národní část – Česká republika

Národní část – Česká republika

Části projektů českých kooperačních partnerů nesmí zásadním způsobem odporovat
regionálním rozvojovým strategiím českých krajů.
V principu platí ustanovení části I – Společná část společného realizačního dokumentu.
Mimo to platí níže uvedená zvláštní pravidla.
1.

Postupy uplatňované v České republice

1.1.

Poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky

Čeští kooperační partneři mají možnost získat dotaci ze státního rozpočtu ČR. Dotace
představuje maximálně 5 % z celkových uznatelných výdajů při zohlednění příjmů. O dotační
prostředky se požádá společně s prostředky ERDF v určeném formuláři žádosti (ke stažení
na internetové stránce www.ziel3-cil3.eu). Pokud Monitorovací výbor schválí projektovou
žádost, vydá MMR, jako Národní orgán programu, v souladu se zákonem 218/2000 Sb.,
(Rozpočtová pravidla) v platném znění, Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního
rozpočtu. Toto Rozhodnutí bude vydáno jednotlivě pro každého kooperačního partnera,
kterému byla schválena dotace ze státního rozpočtu České republiky. Proplácení dotačních
prostředků ze státního rozpočtu České republiky bude provádět MMR na základě osvědčení
vystaveného příslušným kontrolorem dle článku 16.
1.2.
Zadávání veřejných zakázek
Při zadávání veřejných zakázek musí čeští kooperační partneři postupovat podle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
Pokud se v konkrétním případě nevztahuje na českého kooperačního partnera povinnost
postupovat při zadání zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., použije český kooperační
partner postupy uvedené v příloze tohoto dokumentu.
Pracovník příslušného Kontrolora dle článku 16 (CRR ČR) má od podpisu smlouvy o
poskytnutí dotace právo účastnit se jako pozorovatel všech procedur souvisejících
s veřejnými zakázkami českých kooperačních partnerů. Mimo to má právo přístupu
k veškeré dokumentaci související s realizací veřejné zakázky. Český kooperační partner má
povinnost informovat příslušného kontrolora dle článku 16 o provádění zadávání veřejné
zakázky.
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2.
Způsobilost výdajů
V principu platí pravidla způsobilosti výdajů stanovená v části I – Společná část. Tato
pravidla vyplývají zejména z nařízení Evropské unie uvedených v odst. 1.1. a z ustanovení
uvedených v odst. 5.3 až 5.5.
Mimo to platí pro české kooperační partnery následující obecná pravidla:
- pravidla způsobilosti platí pro všechny prioritní osy programu;
- výdaje musí být v souladu s českou legislativou;
- předpisy vztahující se ke způsobilosti výdajů je třeba používat v platném znění.
Pro české kooperační partnery jsou mimo to závazná následující pravidla:
- „Pravidla způsobilých výdajů“ v kapitole 2 Metodické příručky způsobilých výdajů pro
programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na
programové období 2007-2013“ (Příručka ZV). Aktuální znění je zveřejněno na
www.strukturalni-fondy.cz, sekce Rámec podpory Společenství 2004-2006 –
Dokumenty – Metodiky a manuály „Pravidla způsobilosti výdajů pro období 20072013“. Ostatní kapitoly příručky je rovněž nutné zohlednit,
- pravidla Národního orgánu, Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, ke
způsobilosti výdajů (níže uvedený odst. 2.1.)
Národní orgán, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, doporučuje českým
kooperačním partnerům se před předložením žádosti důkladně seznámit s obsahem Pravidel
způsobilých výdajů i s obsahem níže uvedených Pravidel způsobilosti Národního orgánu.
2.1.
Pravidla Národního orgánu - nezpůsobilé výdaje
Mimo výše uvedená pravidla platí pro české kooperační partnery následující nezpůsobilé
výdaje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

29

výdaje bez přímého vztahu k projektu;
výdaje nesplňující principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti;
výdaje nevyhovující pravidlům časové způsobilosti;
výdaje s celkovým či převažujícím dopadem mimo dotační území29;
ta část pořizovací ceny pozemku, která je vyšší než 10% celkových způsobilých
výdajů na projekt s výjimkou ustanovení odst. 5.4.7 Části I. – Společná část;
ta část pořizovací ceny (u pozemků, staveb, použitého zařízení), která je vyšší než
cena zjištěná znaleckým posudkem;
výdaje na nákup pozemku, staveb a použitého zařízení (majetku), na které byla
poskytnuta dotace z veřejných zdrojů v období posledních 5 let před registrací
projektu;
režijní (nepřímé) náklady, které se týkají všeobecného provozu organizace bez
příčinné vazby na projekt;

Dotačním územím se rozumí dotační území vymezené v části I – Společná část - kap. 3.2
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9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.

30
31

32

33

Národní část – Česká republika

výdaje odpovídající svým vymezením kategorii mimořádných nákladů (jedná se např.
o opravu nákladů minulých účetních období, vyúčtování nároku zaměstnanců na
odstupné při reorganizaci, odškodnění při pracovních úrazech, výdaje, kterými
nájemce podle smlouvy uvádí po skončení nájmu najatou věc do předešlého stavu
apod.);
mzdové náklady zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu nepodílejí;
u zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu podílejí, alikvotní část osobních
nákladů, která neodpovídá pracovnímu vytížení zaměstnance na daném projektu;
ostatní výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle
zvláštních právních předpisů (např. příspěvky na penzijní připojištění, jubilejní dary
apod.)30;
výdaje na právní spory;
správní a místní poplatky, které nemají přímou vazbu na přípravu a realizaci projektu;
sankční poplatky, pokuty a penále, případně další sankční výdaje, ať už sjednané ve
smlouvách nebo vznikající z jiných příčin;
úroky z úvěrů a půjček;
přímé daně31, daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí, daň dědická a darovací,
silniční daň
clo;
finanční leasing;
poplatky za otevření a správu bankovního účtu, pokud není založen pouze pro účely
realizace projektu;
věcné příspěvky ve formě poskytnutí pozemku, staveb, zařízení nebo surovin,
poskytnutí neplacené dobrovolné práce nebo výzkumné/odborné činnosti bez nároku
na odměnu, a to nad 10% celkových způsobilých výdajů daného kooperačního
partnera po odečtení příjmů, přičemž z toho nesmí neplacená dobrovolná práce nebo
výzkumná/ odborná činnost převýšit 5% celkových způsobilých výdajů daného
kooperačního partnera po odečtení příjmů. Ocenění neplacené práce dobrovolníků/
výzkumné/ odborné činnosti se stanoví dle informačního systému o průměrném
výdělku32, přičemž max. cena nepřesáhne 150Kč/hod. Ocenění ostatních věcných
příspěvků kromě dobrovolné práce/ výzkumné/ odborné činnosti bude dle znaleckého
posudku v souladu s Metodickou příručkou ZV „Dokladování věcných příspěvků“
(kapitola 4.2.5);
odměny členům statutárních orgánů vyplývající z titulu jejich funkce, tzn. z titulu
výkonu činnosti statutárního orgánu;
paušální režijní výdaje (nepřímé)33;
odpis pohledávek;

U organizací, které mají ze zákona stanoven povinný odvod do FKSP, je tento výdaj způsobilý.
Výjimku tvoří daň z příjmu ze závislé činnosti, která je součástí uplatňovaných mzdových nákladů pracovníků podílejících
se na projektu.
Regionální statistika ceny práce viz http://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydelky. Informační systém je členěn dle jednotlivých
krajů, přičemž zvolení příslušného kraje se řídí místem výkonu práce daného dobrovolníka. Pracuje-li dobrovolník na
území více krajů, je zvolen ten kraj, v něm práce dobrovolníka převažuje. Pracuje-li dobrovolník na území více krajů, je
zvolen ten kraj, v něm práce dobrovolníka převažuje. Při ocenění dobrovolné práce/ výzkumné/ odborné činnosti se nesmí
překročit hodnota mediánu pro hodinovou mzdu dané podskupiny zaměstnání, která nejlépe odpovídá sjednanému druhu
práce.
Kromě výdajů na nájem prostor, nákup vody, paliv, energie, internet, úklid a údržbu, telefonní poplatky, poštovní materiál,
výdajů na energie, poštovné, kancelářské potřeby, které lze vyčíslit vhodnou metodou za použití rozvrhové základny
prokazatelné a přiřaditelné pro projekt.

Stav: 16.05.2011
77

Společný realizační dokument k Programu Cíl 3/Ziel 3
Česká republika - Svobodný stát Sasko
Část III

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.

37.

34
35

36

37

38

39

40

Národní část – Česká republika

výdaje na audit projektu, pokud ve smlouvě/rozhodnutí není přímo stanovena
povinnost takový audit provést;
výdaje na reprezentaci kromě výdajů na občerstvení, pohoštění uskutečněných
kooperačním partnerem, pokud jsou vynakládány v souladu s cíli projektu (např.
občerstvení při školeních a seminářích)34;
nákup a odpisy osobních vozů35;
dary převyšující hodnotu 500 Kč/kus;
dary do 500 Kč/kus, pokud nemají žádný význam z hlediska naplnění cíle projektu a
rovněž pokud nejsou označeny v souladu s pravidly propagace EU dle Nařízení (ES)
1828/2006;
ceny v soutěžích převyšující hodnotu 500 Kč/ kus;
ceny v soutěžích do 500 Kč/ kus, pokud nemají souvislost s daným projektem a
pokud nejsou označeny v souladu s pravidly propagace EU dle Nařízení (ES)
1828/2006;
dodávky, které nevytvářejí ve vztahu k naplnění cílů projektu žádnou přidanou
hodnotu - jedná se o případ, kdy dodavatel pouze zprostředkuje koupi zboží či
služby, kterou mohl žadatel pořídit za stejných podmínek ale za nižší cenu přímo od
výrobce či poskytovatele služby;
aktivity mimo dotační území, pokud nejsou přesně specifikovány v žádosti o podporu
a pokud nejsou schváleny Monitorovacím výborem36;
mzdy (platy) nad rámec mezd (platů) obvyklých v regionu37 pro jednotlivé profese
v případě, že jsou práce prováděny na základě dohody o provedení práce nebo
dohody o pracovní činnosti;
výdaje na publikace, pokud obsahují bezplatnou inzerci38;
výdaje za nákup majetku a vybavení, odpisy majetku apod., pokud nejsou použity
zcela pro účely projektu. V tomto případě lze nárokovat pro proplacení pouze
alikvotní část pořizovací ceny/ odpisů odpovídající výši jejího využití pro účely
projektu.;
výdaje na kulturní a umělecké činnosti dodávané nebo zprostředkované externími
subjekty, výjimkou jsou dodávky od nepodnikatelských subjektů39 sídlících
v podporovaném území za podmínky, že fyzická osoba nebo právnická osoba přímo
vykonávající tyto kulturní a umělecké činnosti mají též sídlo v podporovaném území
a jimi dodávaná kulturní a umělecká činnost není hlavním zdrojem jejich příjmů40;
Nezpůsobilé jsou ovšem vždy výdaje na alkoholické nápoje a tabákové výrobky.
Pro účely způsobilosti výdajů se osobními vozy v tomto dokumentu rozumí vozy kategorie M1 a N1. Způsobilým výdajem
jsou nákup a odpisy speciálních vozidel se zvláštním uspořádáním karoserie/nástavby a/nebo výstroje subjekty typu
Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Horská služba ČR, o.p.s. apod., jejichž pořízení je nezbytné k naplnění účelu
projektu, a dále odpisy osobních vozů uplatňované Správcem Fondu malých projektů jsou způsobilým výdajem.
Výjimkou mohou být případy, kdy je realizace aktivit mimo podporované území z hlediska naplnění cílů projektu žádoucí
a tyto aktivity nebylo možné z objektivních důvodů v době přípravy projektové žádosti naplánovat.
Regionální statistika ceny práce viz http://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydelky. Informační systém je členěn dle jednotlivých
krajů, přičemž zvolení příslušného kraje se řídí místem výkonu práce. Probíhá-li výkon práce na území více krajů, je
zvolen ten kraj, v němž výkon práce převažuje. Při posuzování obvyklé výše mzdy (platu) se vychází z hodnoty mediánu
pro hodinovou mzdu dané podskupiny zaměstnání, která nejlépe odpovídá sjednanému druhu práce dle regionální
statistiky ceny práce. Pokud danou pracovní pozici nelze přiřadit k příslušné podskupině zaměstnání v regionální statistice
ceny práce, použije se národní statistika (ISPV). Subjekt provádějící kontrolu způsobilosti výdajů může s ohledem na
specifika vykonávané činnosti schválit mzdu (plat) vyšší, než je hodnota mediánu, avšak max. do výše dvojnásobku
hodnoty mediánu pro hodinovou mzdu dané podskupiny zaměstnání, která nejlépe odpovídá sjednanému druhu práce.
V případě, že vykonávané práci neodpovídá dle výše uvedených statistik žádná pozice, má Řídící orgán/Národní orgán
právo stanovit pro takovou práci max. limit, kterého může mzda (plat) dosahovat, přičemž ŘO/NO vychází z průměrné
roční hrubé mzdy v ČR při zohlednění specifik vykonávané práce.
Tj. pokud je inzerována konkrétní ekonomická činnost (nabízení konkrétních výrobků a služeb na trhu), která je přičitatelná
konkrétnímu subjektu (bez ohledu na jeho právní status či způsob financování).
Jedná se o fyzické osoby nepodnikatele a právnické osoby, které vedou účetnictví v souladu s vyhláškou 504/2002, kterou
se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví
Toto musí dodavatel v případě potřeby odpovídajícím způsobem doložit (u výdaje za vystoupení žákovského hudebního
souboru při základní umělecké škole není nutné dokládat, u honoráře za autorské čtení je nutno dokládat např. čestným
prohlášením, kde uvede činnost, která je hlavním zdrojem jeho příjmů).
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38.
39.
40.

41

Národní část – Česká republika

výdaje, které kooperační partner není schopen příslušnému kontrolorovi dle článku
16 doložit ať již z pohledu jejich nezbytnosti v rámci projektu či oprávněnosti jeho
výše;
výdaje, které nebyly u kooperačního partnera vedeny v účetnictví analyticky pro
projekt a na dokladech nebylo jednoznačně uvedeno, ke kterému projektu se
vztahují41;
výdaje na aktivity projektu, které nesplnily pravidla publicity stanovené ve smlouvě o
poskytnutí dotace.

Povinnost vést analytické účetnictví projektu vzniká dnem registrace projektu.
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Národní část – Česká republika

3.

Kooperační partneři

3.1.

Vhodní příjemci dotace

Vhodnými příjemci dotace jsou právnické osoby, a to
a)
veřejnoprávní nebo
b)
ovládané veřejnoprávními právnickými osobami nebo
c)
založené nikoli k dosažení zisku (neziskové)..
Taxativní výčet vhodných příjemců dotace v České republice je uveden v tabulce. Tito
vhodní příjemci dotace mohou být Lead-partnery i projektovými partnery ve všech oblastech
podpory a v aktivitách.
Výjimku z toho tvoří aktivity ve Společném fondu malých projektů (část I, odst. 2.1.4.) a
Euroregionální projektová práce při výměnách zkušeností a práce s veřejností včetně
akvizice projektů (část I, odst. 2.1.2.7., 2. bod). Vhodní příjemci pro FMP a Euroregionální
projektovou práci při výměnách zkušeností a práci s veřejností včetně akvizice projektů jsou
uvedeni v části III, Národní část Česká republika, odstavec 4 – Specifická ustanovení.
3.2.

Vhodní projektoví partneři

Na české straně jsou vhodní projektoví partneři, tzn. i ti projektoví partneři, kteří nezískají
dotaci, vymezeni následujícím seznamem vhodných příjemců dotace. Navíc mohou být
projektovými partnery MSP, které jsou právnickými osobami a které nelze zařadit mezi
podniky podle bodu 18 a 19 tabulky. Tyto MSP v pozici projektových partnerů na české
straně nemají nárok na dotaci z prostředků programu Ziel 3/ Cíl 3 ani na dotaci ze státního
rozpočtu České republiky.
Č.

Typ subjektu

1.

Stát
(Česká
republika)
resp.
organizační
složka státu
Územní samospráva
(a její organizační
složka)

2.

3.

Příspěvková
organizace

325

Zákon
číslo,
Sb.
219/2000
219/2000

804
804
801
801
801
801
771

129/2000
250/2000
128/2000
250/2000
128/2000
250/2000
128/2000

331

218/2000

331
331
331
331

250/2000
250/2000
250/2000
250/2000

Číslo
ČSÚ

2a.Kraj
(a
jeho
organizační
složka)
2b.Obec
(a její organizační složka)
2c.Městská
část
statutárního města
(a její organizační složka)
2d.Svazek obcí
3a.státu
(tzn.
organizačních
složek
státu),
3b.kraje,
3c.obce,
3d.městské
části
statutárního města,
3e.svazku obcí

Prostřed
ky

Podmínky

veřejné

veřejné

veřejné
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Č.

Typ subjektu

4.

Komory - zájmová
samospráva

5.
6.
7.
8.

Národní část – Česká republika
Číslo
ČSÚ
4a.Hospodářská komora
včetně
okresních
a
regionálních komor
4b.Agrární komora
včetně
okresních
a
regionálních komor

Školská
právnická
osoba, zapsaná ve
školském rejstříku
Veřejná a státní
vysoká škola
Veřejná výzkumná
instituce
Veřejné
neziskové
ústavní zdravotnické
zařízení

745
745

Zákon
číslo,
Sb.
301/1992
301/1992

Podmínky

veřejné

61142

561/2004

601

111/1998

veřejné

zřízena subjektem
1.,2.

soukromé
341/2005
651

245/2006

veřejné
veřejné
veřejné

zřízeno subjektem
1.,2.

soukromé

9a.
9b.

Česká televize
Český rozhlas

361
361

483/1991
484/1991

10.

Správa
železniční
dopravní
cesty,
státní organizace
Obecně prospěšná
společnost

352

77/2002

11.

Prostřed
ky

veřejné
veřejné

141

248/1995
veřejné

pokud je většina
členů správní rady
jmenována
veřejnoprávními
právnickými
osobami (č.1 a
č.2)

soukromé
12.

Zájmové
sdružení
právnických osob

751

40/1964
veřejné

pokud je většina
členů
rozhodovacího
orgánu jmenována
veřejnoprávními
osobami (č.1 a
č.2)

soukromé
13.
14.

15.
16.

17.
18.

42

Občanské sdružení
Organizační
jednotka
sdružení,
pokud je právnickou
osobou
Nadace a nadační
fond
Církve, pokud je
právnickou osobou

Státní podnik
Akciová společnost

701
731

83/1990
83/1990

soukromé
soukromé

16a.Registrovaná církev
a náboženská společnost
16b.Svaz církví nebo
náboženských
společností
16c.Evidovaná právnická
osoba

117,
118
721

227/1997

721

3/2002

721

3/2002

301
121

77/1997
513/1991

soukromé

3/2002

soukromé

veřejné
veřejné

80
%
podíl
veřejnoprávních

Také 621, 625 a 631
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Č.

19.

Typ subjektu

Společnost
s ručením
omezeným

Národní část – Česká republika
Číslo
ČSÚ

112

Zákon
číslo,
Sb.

Prostřed
ky

513/1991

veřejné

20
21

Vysoká
soukromá
škola
Evropské seskupení
pro
územní
spolupráci (ESÚS)

601

111/1998
248/2000

Podmínky
osob (1.,2. a 4.)
na
základním
kapitálu
a
80%podíl
veřejnoprávní
právnické osoby
(1.,2. a 4.) na
hlasovacích
právech
80
%
podíl
veřejnoprávních
osob (2., 4.) na
základním kapitálu
a
80%podíl
veřejnoprávní
právnické osoby
(2.,
4.)
na
hlasovacích
právech

soukromé
veřejné

Pozn.: Veřejnými zdroji se rozumí zdroj, který pochází ze státního rozpočtu, státních
finančních aktiv, státních fondů, územních rozpočtů, rozpočtu EU, z rozpočtu mezinárodních
organizací založených mezinárodní veřejnou smlouvou, anebo jakýkoli podobný zdroj.
Za podobný zdroj se považuje zdroj pocházející z rozpočtu veřejnoprávních subjektů nebo
sdružení jednoho nebo více regionálních nebo místních orgánů nebo veřejnoprávních
subjektů jednajících v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze
dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební
práce, dodávky a služby.
Veřejnoprávním subjektem se rozumí jakýkoliv subjekt, který:
a) je založený nebo zřízený za zvláštním účelem uspokojování potřeb obecného zájmu, který
nemá průmyslovou nebo obchodní povahu,
b) má právní subjektivitu a
c) je financován převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými
veřejnoprávními subjekty; nebo je těmito orgány řízen; nebo je v jeho správním, řídícím nebo
dozorčím orgánu více než polovina členů jmenována státem, regionálními nebo místními
orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty;
[Podmínky uvedené pod písmeny a) až c) musí být splněny současně (kumulativně).]
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4.

Národní část – Česká republika

Specifická ustanovení pro projekty

Prioritní osa 1

Rozvoj rámcových společenských podmínek v dotačním území

Oblast podpory 2

Kooperace v oblasti lidských zdrojů, sociokulturního rozvoje a
partnerské spolupráce

Aktivita 1.2.7.

Rozvoj partnerské spolupráce
o

Euroregionální projektová práce výměny zkušeností a práce
s veřejností včetně akvizice projektů

vhodní kooperační partneři na české straně
Euroregion Nisa
Dobrovolný svazek obcí Euroregion Labe
Euroregion Krušnohoří
Regionální svaz měst a obcí Euregio Egrensis
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Národní část – Česká republika

Prioritní osa 1

Rozvoj rámcových společenských podmínek v dotačním území

Oblast podpory 4

Společný Fond malých projektů

-

Správa a realizace společného Fondu malých projektů
Rozpočet Fondu malých projektů

vhodní kooperační partneři na české straně:
Euroregion Nisa
Dobrovolný svazek obcí Euroregion Labe
Euroregion Krušnohoří
Regionální sdružení měst a obcí Euregio Egrensis
V rámci správy a realizace Společného fondu malých projektů platí následující ustanovení:
způsobilé jsou výdaje na projektový personál na správu a realizaci společného Fondu
malých projektů
způsobilé jsou odpisy osobních vozů uplatňované Správcem Fondu malých projektů.;
dotace ze státního rozpočtu České republiky může činit pro české části euroregionů
až 15% z celkových způsobilých nákladů na správu a realizaci Společného fondu
malých projektů;
Euroregiony nesou plnou odpovědnost za to, že společný Fond malých projektů bude
vykonáván kvalifikovaným personálem..
V rámci rozpočtu Fondu malých projektů platí následující ustanovení:
na příslušnou českou část euroregionu a rok budou rozděleny prostředky ve výši až
do 200.000 Euro za účelem rozdělení těchto prostředků třetím osobám jakožto
nositelům malých projektů dotovaných z Fondu malých projektů. Rozpočet bude
rovnoměrně rozdělen mezi jednotlivé euroregiony
příjemcem dotace a subjektem pověřeným poskytováním dotací třetím subjektům
jsou výhradně euroregiony na česko-saské hranici. Čeští kooperační partneři
projektu FMP jsou oprávněni a povinni poskytovat prostředky formou soukromoprávní
smlouvy nositelům malých projektů (konečným příjemcům) na české straně
Vedle uvedených předpokladů pro dotaci vedených v odst. 4, část I – Společná část - platí
následující předpoklady pro poskytnutí dotace:
právní nárok na dotaci poskytnutou v rámci Fondu malých projektů neexistuje.
pro dotace projektů při realizaci FMP je třeba dodržet pravidla popsaná v realizačním
dokumentu pro FMP.
výběr projektů provádí na základě definovaných výběrových kritérií bilaterálně
obsazený řídící výbor, který bude zřízen vždy v jednotlivých euroregionech, na
základě definovaných výběrových kriterií. Modality usnášení řídí jednací řády, které
budou Monitorovacímu výboru předloženy na vědomí.
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Příloha

Příloha
Princip Lead-partnera
Dle článku 20 Nařízení (ES) č. 1080/2006 je zapotřebí pro každý projekt jmenovat Lead
partnera. Určí ho kooperační partneři.
Lead partner je jedinou kontaktní a smluvní osobou pro SAB zastoupenou JTS. Spolupráci
kooperačních partnerů a jejich povinnosti a zodpovědnost jsou stanoveny ve smlouvě o
spolupráci.
1.














Lead partner plní dle článku 20 Nařízení (ES) č. 1080/2006 následující úkoly:
Dojednává ve smlouvě o spolupráci modality spolupráce mezi ním a projektovými
partnery, kteří se účastní projektu. Smlouva o spolupráci obsahuje zejména ustanovení
o využití prostředků poskytnutých pro projekt, a to dle zásad hospodárného vedení
rozpočtu, včetně zpětného vymáhání neoprávněně vyplacených částek..
Je zodpovědný za realizaci projektu.
Zajišťuje, aby byly výdaje vykázané projektovými partnery účastnícími se projektu
vynaloženy pro účely provádění záměru a aby odpovídaly činnostem dohodnutým mezi
uvedenými kooperačními partnery.
Ověřuje, že výdaje vynaložené a vykazované projektovými partnery účastnícími se
projektu byly potvrzeny příslušnými národními kontrolory dle článku 16.
Po obdržení dotačních prostředků určených pro projekt odpovídá za převod dotačních
prostředků ERDF podle finančního podílu projektovým partnerům, kteří se účastní
projektu.
Lead partner
Mimo to zajišťuje, že jsou příslušnému subjektu doručeny kompletní podklady
k projektu včetně uzavřené smlouvy o spolupráci.
Podepisuje smlouvu o poskytnutí dotace a informuje svého projektového partnera/ své
projektové partnery o uzavření a obsahu této smlouvy.
Vypracovává žádosti o platbu na základě vlastních výdajů a výdajů uskutečněných jeho
projektovými partnery, které byly prověřeny kontrolory dle článku 16 z hlediska legality
a řádnosti, včetně s tím spojeného podávání zpráv (průběžná zpráva/ průběžné zprávy,
závěrečná zpráva).
Iniciuje potřebné změny projektu.
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2.







Příloha

Každý kooperační partner, který se účastní projektu, má dle článku 20 Nařízení (ES)
č. 1080/2006 následující povinnosti:
Nese sám zodpovědnost v případě nesrovnalostí u výdajů, které vykázal.
Pokud se účastní projektu členského státu, který se nepodílí na programu Ziel 3 / Cíl 3
– přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko, informuje o tom
svůj členský stát.
Mimo to mají kooperační partneři za povinnost:
vykázat svému příslušnému kontrolorovi dle článku 16 výdaje uskutečněné v rámci
projektu a předložit je ke kontrole legality a řádnosti. K tomu předloží podklady
potřebné ke kontrole výdajů a průběžnou zprávu,
předložit Lead partnerovi potvrzení svých uskutečněných výdajů kontrolorem dle článku
16 včetně osvědčení o provedené kontrole jako podklady pro vyhotovení souhrnné
žádosti o platbu.
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Kritéria odborné a přeshraniční kvality
Odborná kvalita
Fáze 1 – Odborná kvalita
TEIL / ČÁST A
Fachliche Qualität des Projektes /
Odborná kvalita projektu

Phase / Fáze 1

Nr./č.

1.
(Gesamtprojekt)

Fachliche Qualität - Lead Partner / inländischer Projektpartner
Odborná kvalita – Lead-partner / tuzemský projektový partner

(za celý projekt)
2.
(Gesamtprojekt)
(za celý projekt)
3.

Kriterium/ kritérium

Bewertung / Hodnocení
0
nicht
zutreffend /
nerelevantní

1
gering/
nízké

3
mittel /
střední

5
hoch/
vysoké

In welchem Maße sind die
beschriebenen Aktivitäten und
Methoden geeignet, die Projektziele
innerhalb der Projektlaufzeit zu
erreichen?
V jaké míře jsou popsané aktivity a
metody vhodné pro dosažení cílů
projektu během doby jeho realizace?
In welchem Maße hat das Projekt
einen innovativen Charakter bzw.
einen fachlichen Mehrwert?
V jaké míře má projekt inovativní
charakter, popř. přidanou hodnotu
z odborného hlediska?
In welchem Maße unterstützt das
Projekt die fachlichen und regionalen
Entwicklungsstrategien?
V jaké míře projekt zapadá do
oborových a regionálních
rozvojových strategií?

4.

5.

In welchem Maße sind die geplanten
Ausgaben im Verhältnis zu den
erwarteten Projektergebnissen
effizient, zweckmäßig und
angemessen?
V jaké míře jsou plánované výdaje
efektivní, účelné a přiměřené ve
vztahu k očekávaným výsledkům
projektu?
In welchem Maße wird eine effiziente
Umsetzung des Projektes in
personeller und finanzieller Hinsicht
gewährleistet?
V jaké míře je zabezpečena realizace
projektu z hlediska personálního a
finančního?

Zwischensumme / mezivýsledek: max. 25

Punkte / body
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TEIL / ČÁST B
Fachliche Qualität des Projektes /
Odborná kvalita projektu

Fachliche Qualität - ausländischer Projektpartner /
Odborná kvalita – zahraniční projektový partner

Phase / Fáze 1

Nr./č.

Kriterium/ kritérium

6.

In welchem Maße unterstützt das
Projekt die fachlichen und regionalen
Entwicklungsstrategien?

Bewertung / Hodnocení
0
nicht
zutreffend /
nerelevantní

1
gering/
nízké

3
mittel /
střední

5
hoch/
vysoké

V jaké míře projekt zapadá do
oborových a regionálních
rozvojových strategií?

7.

8.

In welchem Maße sind die geplanten
Ausgaben im Verhältnis zu den
erwarteten Projektergebnissen
effizient, zweckmäßig und
angemessen?
V jaké míře jsou plánované výdaje
efektivní, účelné a přiměřené ve
vztahu k očekávaným výsledkům
projektu?
In welchem Maße wird eine effiziente
Umsetzung des Projektes in
personeller und finanzieller Hinsicht
gewährleistet?
V jaké míře je zabezpečena realizace
projektu z hlediska personálníhoa
finančního?

Zwischensumme / mezivýsledek: max. 15

Punkte / body

Summe / Celkem : max. 40 (25 + 15)

Punkte / body
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Přeshraniční kvalita
Fáze 2 - Přeshraniční spolupráce
Phase / Fáze 2

Grenzübergreifende Zusammenarbeit/
Přeshraniční spolupráce

Nr. / č.

Kriterium/ Kritérium

1.

In welchem Maße trägt die gemeinsame
Projektplanung zu einer effizienten
Zielerreichung bei?

Bewertung / Hodnocení
0
nicht erfüllt /
nesplněno

1
gering /
nízké

3
mittel /
střední

5
hoch /
vysoké

V jaké míře přispívá společné plánování
projektu k účinnému dosažení jeho
cílů?

2.

In welchem Maße sind die Partner an
der Umsetzung des Projektes beteiligt?

V jaké míře se partneři podílejí na
realizaci projektu?

3.

In welchem Umfang erfolgt eine
gemeinsame Finanzierung des
Projektes?

V jaké míře je projekt společně
financován?

4.

In welchem Umfang wirkt gemeinsames
Personal am Projekt mit?

V jaké míře je do projektu zapojen
společný personál?

Summe / Celkem : max. 20
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Beschreibung der Kriterien der Phase 2 / Popis kritérií fáze 2
Nr. /
č.

1.

2.

3.

Phase 2- Grenzübergreifende Zusammenarbeit / Fáze 2 – Přeshraniční spolupráce
Gemeinsame Projektplanung

Společné plánování projektu

Wird
das
Projekt
durch
Koordinierungsmaßnahmen (z. B. regelmäßige
Treffen ) gemeinsam mit dem Partner aus dem
anderen Land vorbereitet?
Beteiligt sich der Partner an der Vorbereitung der
Projektaktiviäten des jeweils ausländischen
Partners?
5 Punkte Die Partner beider Länder sind im
gleichen Maße an der Planung des
Projektes beteiligt. Die Projektplanung
weist eine aktive Beteiligung der Partner
beiderseits
der
Grenze
am
Gesamtprozess auf (von der Projektidee
bis zur Einreichung des Projektantrages)
3 Punkte dazwischen
1 Punkt Die Partner beiderseits der Grenze
werden nur gelegentlich in die Planung
des Projektes einbezogen. Die aktive
Teilnahme an der Projektvorbereitung
liegt überwiegend bei einem Partner.
Der Informationsfluss über den Prozess
der Projektvorbereitung zwischen den
Kooperationspartnern beiderseits der
Grenze ist sichergestellt.
0 PunkteDas Projekt wurde nicht gemeinsam
geplant.

Je projekt připravován společně s partnerem z druhé
země pomocí koordinačních opatření (např. pravidelná
setkání)?

Gemeinsame Projektumsetzung

Společná realizace projektu

Sind die jeweiligen Aktivitäten auf beiden Seiten
der Grenze inhaltlich und zeitlich verknüpft?
5 Punkte Im Rahmen des Projektes werden
Aktivitäten der Partner beider Länder
durchgeührt. Die Partner beider Länder
sind im gleichen Maße an der
Umsetzung
der
Projektaktivitäten
beteiligt.
3 Punkte dazwischen
1 Punkt Das
Projekt
bzw.
wesentliche
Projektbestandteile werden überwiegend
von nur einem Partner auf einer Seite
der Grenze umgesetzt. Der Partner von
der anderen Seite der Grenze wird nur
gelegentlich in die Umsetzung des
Projektes einbezogen.
0 Punkte
Das Projekt wird nicht gemeinsam
umgesetzt.

Jsou příslušné aktivity na obou stranách hranice
obsahově a časově propojeny?

Gemeinsame Projektfinanzierung

Společné financování projektu

Erfolgt die Finanzierung der Projektaktivitäten von
beiden Seiten der Grenze?
5 Punkte Der Partner mit dem geringeren Anteil
der Kofinanzierung beteiligt sich mit
mindestens
30 Prozent
an
den
erforderlichen Kofinanzierungsmiteln.
3 Punkte Der Partner mit dem geringeren Anteil
der Kofinanzierung beteiligt sich mit
20 Prozent
an
den
mindestens
erforderlichen Kofinanzierungsmiteln.
1 Punkt Der Partner mit dem geringeren Anteil
der Kofinanzierung beteiligt sich von 1

Jsou aktivity projektu financovány z obou stran
hranice?
5 bodů - Partner s nižším podílem na spolufinancování se
podílí minimálně 30 procenty na prostředcích
potřebných ke spolufinancování.
3 body - Partner s nižším podílem na spolufinancování se
podílí minimálně 20 procenty na prostředcích
potřebných ke spolufinancování.

Podílí se partner na přípravě
příslušného zahraničního partnera?
5 bodů -

aktivit

projektu

Partneři z obou zemí se podílejí stejnou mírou
na plánování projektu. Příprava projektu
vykazuje aktivní účast partnerů z obou stran
hranice v celém procesu přípravy projektu (od
vzniku projektového záměru po odevzdání
projektové žádosti).

3 body - mezi tím
1 bod Partneři z obou stran hranice se podílejí na
plánování projektu jen příležitostně.Výrazně
převyšuje aktivní účast na přípravě projetku
partnera (-ů) z jedné strany. Informovanost o
průběhu přípravy projektu mezi kooperačními
partnery z obou stran hranice je zajištěna.

0 bodů - Projekt není společně připravován.

5 bodů – V rámci projektu jsou realizovány aktivity
partnerů z obou zemí. Partneři z obou zemí se
podílejí stejnou mírou na realizaci aktivit
projektu.
3 body - mezi tím
1 bod Projekt, resp. jeho klíčové části, je převážně
realizován parterem (-y) z jedné strany hranice.
Partner z druhé strany hranice se podílí na
realizaci projektu jen příležitostně.

0 bodů - Projekt není společně realizován.

1 bod -

Partner s nižším podílem na spolufinancování se
podílí od 1 až do 20 procent na prostředcích
potřebných ke spolufinancování
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0 Punkte
Nr. /
č.

4.

bis zu 20 Prozent an den erforderlichen
Kofinanzierungsmiteln.
Das Projekt wird nicht gemeinsam
finanziert.

0 bodů-

Projekt není společně financován.

Phase 2- Grenzübergreifende Zusammenarbeit / Fáze 2 – Přeshraniční spolupráce
Gemeinsames Personal

Společný personál

Erfüllen Personen Aufgaben für die Partner
beiderseits der Grenze im Rahmen des Projektes?
5 Punkte Es
wurde
ein
gemeinsames
Steuerungsteam
für
das
Projekt
angesetzt
und
das
gemeinsame
Personal wird in allen Arbeitspaketen für
beide Seiten tätig.
3 Punkte Entweder wurde ein gemeinsames
Steuerungsteam
für
das
Projekt
eingesetzt oder das gemeinsame
Personal wird in allen Arbeitspaketen für
beide Seiten tätig.
1 Punkt Das
gemeinsame
Personal
wird
mindestens in einem Arbeitspaket für
beide Seiten tätig.
0 Punkte
Für das Projekt gibt es kein
gemeinsames Personal

Plní v rámci projektu osoby úkoly pro partnery z obou
stran hranice?
5 bodů - Byl vytvořen společný řídící tým projektu projektu
a společný personál se pro obě strany podílí na
všech pracovních celcích projektu.
3 body - Buď byl vytvořen společný řídící tým projektu
projektu, nebo se společný personál podílí pro
obě strany na všech pracovních celcích projektu.
1 bod -

Společný personál se pro obě strany podílí
alespoň na jednom pracovním celku projektu.

0 bodů – Pro projekt není společný personál.
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Fáze 3 - Přeshraniční dopad
Phase / Fáze 3

Grenzübergreifender Effekt /
Přeshraniční dopad

Nr./
č.

Kriterium/ Kritérium

1.

Inwieweit trägt das Projekt zur Angleichung
der Lebensbedingungen / zur Stärkung des
gemeinsamen Fördergebietes bei?

Bewertung / Hodnocení
0
nicht
erfüllt /
nesplněno

1
gering /
nízké

3
mittel /
střední

5
hoch /
vysoké

V jaké míře projekt přispívá k vyrovnání
životních podmínek / k posílení
společného dotačního území?

2.

Inwieweit trägt das Projekt dazu bei, die
Identifikation der Bevölkerung mit dem
gemeinsamen Fördergebiet zu verbessern?
V jaké míře projekt přispívá ke zlepšení
identifikaci obyvatelstva se společným
dotačním územím?

3.

In welchem Maße trägt das Projekt zur
Stärkung des gemeinsamen
Wirtschaftsraumes bei?

V jaké míře projekt přispívá k posílení
společného hospodářského území?

4.

In welchem Maße trägt das Projekt zum
Abbau infrastruktureller bzw.
soziokultureller Hemmnisse und Barrieren
bei?
V jaké míře projekt přispívá k odstraňování
infrastrukturních, popř. sociokulturních
překážek a bariér?

5.

6.

In welchem Maße ist eine gemeinsame,
dauerhafte Nutzung der Projektergebnisse
auf beiden Seiten der Grenze bzw. eine
Festigung und / oder Fortsetzung der
Zusammenarbeit auch nach Abschluss der
Förderung erkennbar?
V jaké míře je zřejmé společné dlouhodobé
využití výsledků projektu na obou stranách
hranice, popř. upevnění a/nebo
pokračování spolupráce i po ukončení
dotace?
Inwieweit kommt der Nutzen / die
Ergebnisse des Projektes beiden Seiten der
Grenze zu Gute?

V jaké míře budou mít z projektu / výsledků
projektu užitek obě strany hranice?
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Phase / Fáze 3

Grenzübergreifender Effekt /
Přeshraniční dopad

Nr./
č.

Kriterium/ Kritérium

7.

In welchem Maße trägt das Projekt zur
Erhaltung bzw. Verbesserung der Umwelt
im gemeinsamen Fördergebiet bei?

Bewertung / Hodnocení
0
nicht
erfüllt /
nesplněno

1
gering /
nízké

3
mittel /
střední

5
hoch /
vysoké

V jaké míře projekt přispívá k zachování,
popř. zlepšení životního prostředí ve
společném dotačním území?

8.

In welchem Maße unterstützt das Projekt
die Förderung der Chancengleichheit bzw.
die Integration benachteiligter
Personengruppen?
V jaké míře projekt projekt přispívá k
podpoře rovnosti šancí, popř integraci
znevýhodněných skupin osob?
Summe / Celkem : max. 40
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Postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v § 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách – dále jen „zákon“)

Druh zakázky
Dodávky a
služby

Stavební práce

Předpokládaná
hodnota zakázky
(bez DPH)

Stručný popis postupu zadavatele
výzva jednomu dodavateli k předložení cenové nabídky (popřípadě s dalšími podmínkami plnění), pokud má
zadavatel aktuální cenové nabídky již k dispozici, pak přímá objednávka plnění, a to i například emailovou
formou

rozhodnutí pověřené osoby zadavatele na základě nabídky o pořízení plnění (není nutné ustavovat hodnotící
komisi)

uzavření smlouvy pověřenou osobou zadavatele (uzavřením smlouvy se rozumí rovněž doručení dodavatelem
potvrzené objednávky)

případně rozhodnutí zadavatele o nepřidělení veřejné zakázky/odmítnutí nabídky (např. jestliže cenová nabídka
nebo jiné podmínky plnění nejsou pro zadavatele akceptovatelné apod.)
V případě přímého nákupu nemusí zadavatel postupovat podle výše uvedených bodů – podkladem pro kontrolu
bude vystavený účetní doklad.


< 200.000,- Kč

< 600.000,- Kč



Dodávky a
služby

200.000,- Kč –
800.000,- Kč




Stavební práce

600.000,- Kč –
3.000.000,- Kč



výzva třem dodavatelům k předložení cenové nabídky (popřípadě s dalšími podmínkami plnění) a případné
uveřejnění výzvy vhodným způsobem, výzva bude obsahovat rovněž údaje o kritériích (hodnotící kritéria), doba
pro podání nabídek dodavateli musí být minimálně 7 dní ode dne odeslání výzvy dodavatelům
rozhodnutí pověřené osoby o výběru nejvhodnější nabídky na základě kritérií a sdělení této informace všem
účastníkům spolu se stručným odůvodněním výběru
uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem
případně rozhodnutí zadavatele o zrušení (výběrového) řízení; důvodem pro zrušení zadávacího řízení může
být skutečnost, že dodavatelé nepředložili pro zadavatele akceptovatelné nabídky, popř. nabídky na
zadavatelem požadované plnění
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Dodávky a
služby

≥ 800.000,- Kč –
2.000.000,- Kč



Stavební práce

≥ 3.000.000,- Kč–
6.000.000,- Kč






výzva nejméně třem dodavatelům k předložení nabídky v mezích požadavků zadavatele (s ohledem na
okolnosti může zadavatel zvážit, zda nevyzvat více dodavatelů) a případné uveřejnění výzvy vhodným
způsobem; výzva bude obsahovat rovněž údaje o kritériích, která jsou rozhodná pro zadání zakázky (hodnotící
kritéria)
doba pro podání nabídek dodavateli musí být minimálně 10 dní ode dne odeslání výzvy dodavatelům
ustanovení alespoň tříčlenné komise pro posouzení a hodnocení nabídek; alespoň jeden člen komise musí mít
odbornost ve vztahu k požadovanému plnění (např. u zakázky na dodávku hardware bude jeden člen hodnotící
komise mít alespoň středoškolské vzdělání v příslušném oboru)
zápis (protokol) z jednání hodnotící komise s doporučením nejvhodnější nabídky
rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a sdělení této informace všem účastníkům řízení spolu se
stručným odůvodněním výběru
uzavření smlouvy s dodavatelem
případně rozhodnutí zadavatele o zrušení řízení
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Postupy pro zadávání zakázek nad limit stanovený zákonem v případech, kdy se na zadavatele nevztahuje povinnost postupovat dle
zákona

Druh zakázky

Předpokládaná
hodnota zakázky
(bez DPH)

Způsob
zadání/typ řízení

Odlišnosti v postupu dle určeného typu zadávacího řízení
-

Zakázka na
dodávky a služby
spolufinancovaná
z prostředků
z fondů Evropské
unie

Zakázky jejichž
hodnota bez DPH
je vyšší než
2.000.000,- Kč a
nižší než limit pro
nadlimitní veřejné
zakázky stanovený
v platném a
účinném nařízení
vlády*

Postupem pro
zadání veřejných
zakázek veřejným
zadavatelem ve
zjednodušeném
podlimitním řízení

-

popřípadě
- zadání zakázky prostřednictvím obchodní veřejné soutěže s poukazem na ustanovení
§ 281 až 288 zákona č. 513/1991 Sbírky zákonů České republiky, obchodního
zákoníku (dále jen „OBZ“). Zadavatel v tomto případě splní obdobně (tzn. v plném
rozsahu) všechny požadavky podle předchozích bodů, které nejsou v rozporu
s kogentní částí úpravy obchodní soutěže v OBZ
-

Zakázky jejichž
hodnota je vyšší
než limit pro
nadlimitní veřejné
zakázky stanovený
v platném a
účinném nařízení
vlády*

výzva minimálně 5 dodavatelům k předložení nabídky a současně uveřejnění výzvy
vhodným způsobem
doba pro podání nabídek minimálně 15 dní ode dne odeslání výzvy dodavatelům
ustanovení alespoň 3 členné komise pro posouzení a hodnocení nabídek
zápis (protokol) z jednání hodnotící komise s doporučením nejvhodnější nabídky
rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
informování všech uchazečů o výsledku výběrového řízení spolu se stručným
zdůvodněním výběru
uzavření smlouvy s dodavatelem
případně rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení

Postupem pro
zadání veřejných
zakázek veřejným
zadavatelem ve
zjednodušeném
podlimitním řízení

-

výzva minimálně 9 dodavatelům k předložení nabídky a současně uveřejnění výzvy
vhodným způsobem
doba pro podání nabídek minimálně 35 dní ode dne odeslání výzvy dodavatelům
ustanovení alespoň 5 členné komise pro posouzení a hodnocení nabídek
zápis (protokol) z jednání hodnotící komise s doporučením nejvhodnější nabídky
rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
informování všech uchazečů o výsledku výběrového řízení spolu se stručným
zdůvodněním výběru
uzavření smlouvy s dodavatelem
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-

případně rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení

popřípadě
- zadání zakázky prostřednictvím obchodní veřejné soutěže s poukazem na ustanovení §
281 až 288 OBZ. Zadavatel v tomto případě splní obdobně (tzn. v plném rozsahu)
všechny požadavky podle předchozích bodů, které nejsou v rozporu s kogentní částí
úpravy obchodní soutěže v OBZ
-

Zakázka na
stavební práce
spolufinancovaná
z prostředků
z fondů Evropské
unie

6.000.000,- Kč –
20.000.000,- Kč

Postupem pro
zadání veřejných
zakázek veřejným
zadavatelem ve
zjednodušeném
podlimitním řízení

-

popřípadě
-

Zakázky jejichž
hodnota bez DPH
je vyšší než
20.000.000,- Kč a
nižší než limit pro
nadlimitní veřejné
zakázky stanovený
v platném a
účinném nařízení
vlády*

Postupem pro
zadání veřejných
zakázek veřejným
zadavatelem ve
zjednodušeném
podlimitním řízení

výzva minimálně 5 dodavatelům k předložení nabídky a současně uveřejnění výzvy
vhodným způsobem
doba pro podání nabídek minimálně 15 dní ode dne odeslání výzvy dodavatelům
ustanovení alespoň 3 členné komise pro posouzení a hodnocení nabídek
zápis (protokol) z jednání hodnotící komise s doporučením nejvhodnější nabídky
rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
informování všech uchazečů o výsledku výběrového řízení spolu se stručným
zdůvodněním výběru
uzavření smlouvy s dodavatelem
případně rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení

-

zadání zakázky prostřednictvím obchodní veřejné soutěže s poukazem na ustanovení
§ 281 až 288 OBZ. Zadavatel v tomto případě splní obdobně (tzn. v plném rozsahu)
všechny požadavky podle předchozích bodů, které nejsou v rozporu s kogentní částí
úpravy obchodní soutěže v OBZ
výzva minimálně 9 dodavatelům k předložení nabídky a současně uveřejnění výzvy
vhodným způsobem
doba pro podání nabídek minimálně 35 dní ode dne odeslání výzvy dodavatelům
ustanovení alespoň 5 členné komise pro posouzení a hodnocení nabídek
zápis (protokol) z jednání hodnotící komise s doporučením nejvhodnější nabídky
rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
informování všech uchazečů o výsledku výběrového řízení spolu se stručným
zdůvodněním výběru
uzavření smlouvy s dodavatelem
případně rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení
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popřípadě
-

Zakázky jejichž
hodnota je vyšší
než limit pro
nadlimitní veřejné
zakázky stanovený
v platném a
účinném nařízení
vlády*

Postupem dle
pravidel platných
pro některé ze
standardních
zadávacích řízení

zadání zakázky prostřednictvím obchodní veřejné soutěže s poukazem na ustanovení
§ 281 až 288 OBZ. Zadavatel v tomto případě splní obdobně (tzn. v plném rozsahu)
všechny požadavky podle předchozích bodů, které nejsou v rozporu s kogentní částí
úpravy obchodní soutěže v OBZ
stejné jako výše, avšak s modifikacemi
- k podání nabídky se však vyzývá nejméně 9 zájemců,
- není možné zadat zakázku přímo jednomu zájemci, pokud by se na takovou zakázku
vztahovala výjimka týkající se jen podlimitních veřejných zakázek,
- lhůta pro podání nabídek musí činit nejméně 35 dnů,
- požadavek na prokazování kvalifikace v plném rozsahu obdobně podle zákona při
zadávání nadlimitních veřejných zakázek.

popřípadě

zadání zakázky prostřednictvím obchodní veřejné soutěže s poukazem na ustanovení
§ 281 až 288 OBZ. Zadavatel v tomto případě splní obdobně (tzn. v plném rozsahu)
všechny požadavky podle předchozích bodů, které nejsou v rozporu s kogentní částí
úpravy obchodní soutěže v OBZ
* Závazná je hranice mezi nadlimitní a podlimitní veřejnou zakázkou, která je nařízením vlády stanovena jako platná pro územní samosprávný celek nebo jím
zřízenou příspěvkovou organizaci nebo jinou právnickou osobu dle § 2 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.
-

Upozornění: Zde jsou uvedeny pouze základní postupy, které je nutno dodržovat. Detailní popis a zejména náležitosti dokumentů
(oznámení o zahájení zadávacího řízení, zápis z jednání hodnotící komise atd.) jsou uvedeny v Příručce pro české kooperační
partnery – realizace projektu a každý zadavatel je povinen dle nich postupovat.
Při zadání všech zakázek výše uvedených je zadavatel povinen respektovat a dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení
a zákazu diskriminace.
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