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Seznam zkratek 

AO Auditní orgán 

EU Evropská unie 

CO Certifikační orgán 

CO₂ Oxid uhličitý 

CRR Centrum pro regionální rozvoj 

EFAS Evropský systém varování před povodněmi  

EFRR Evropský fond pro regionální rozvoj 

EIA Environmental Impact Assessment 

ENI Evropský nástroj sousedství 

ENRF Evropský námořní a rybářský fond 

ES Evropské společenství 

ESI Evropské strukturální a investiční fondy 

ESUS Evropské sdružení územní spolupráce 

EÚS Evropská územní spolupráce 

EZFRV Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

IROP Integrovaný regionální operační program 

IZS Integrovaný záchranný systém 

JS Společný sekretariát 

MKOL Mezinárodní komise pro ochranu Labe 

MMR ČR Ministerstvo pro místní rozvoj 

NOK Národní orgán pro koordinaci 

NPP Nástroj předvstupní pomoci 

NPR Národní programy reforem  

NUTS Nomenklatura územních statistických jednotek 

OP VVV Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání 

OP ŽP Operační program Životní prostředí 

PPS Program přeshraniční spolupráce 

PRV Program rozvoje venkova 

SAB Saská rozvojová banka  
SEA Strategické posuzování vlivů na životní prostředí  

SMUL 
 
Saské státní ministerstvo pro životní prostředí a zemědělství 

VHOD Veřejná hromadná osobní doprava  

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

1.1 Strategie, na jejímž základě bude program spolupráce přispívat ke strategii 
Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k dosažení 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 

 

1.1.1 Popis strategie  programu spolupráce, pokud jde o jeho příspěvek k plnění 
strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k dosažení 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 

 

Programové území – geografické vymezení 

Na základě článku 3 nařízení (EU) č. 1299/20131 v souladu s usnesením Komise2 ze 
dne 16. června 2014 zahrnuje programové území na saské straně okresy Vogtlandkreis, 
Zwickau, Krušnohoří, Střední Sasko, Saské Švýcarsko a východní Krušné hory, Bautzen a 
Görlitz a samostatná města Drážďany a Chemnitz. Kromě toho patří k podporované oblasti 
durynské okresy Greiz a Saale-Orla. Na české straně patří k programovému území 
Karlovarský kraj, Ústecký kraj a Liberecký kraj. Jednotlivé územní jednotky odpovídají 
statistické úrovni NUTS 3. Společné podporované území zahrnuje celkovou 
plochu 26796 km².  
 
Podporované území Svobodný stát Sasko – Česká republika 
 

 
 
 

                                                
 
1
 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A  RADY (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních 

týkajících se podpory z  Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce (EFRR) 
2
 Usnesení Komise z 16. 6. 2014 o stanovení seznamu přeshraničních území, které mohou být v rámci cíle Evropská územní 

spolupráce v období 2014-2020 podporovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj, C(2014) 3898 final  
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Situace v podporovaném území 

Rámcové podmínky 

Svobodný stát Sasko a Česká republika mají společnou hranici o délce 454 km. Region 
česko-saského pohraničí se vyznačuje vedle své polohy podél hranic členských států 
přírodními prostorovými bariérami, které tvoří hřebeny Krušných hor a Česko-saské 
Švýcarsko i přetrvávajícími jazykovými bariérami, rozdílnými právními a správními systémy 
atd. Výměna a spolupráce obyvatel v tomto pohraničním regionu však mají dlouholetou 
tradici a ve výsledku vedly k postupnému prohlubování vztahů v mnoha oblastech. V tomto 
procesu je třeba pokračovat i nadále.  
 
Počet obyvatel v programovém území činil k 31. 12. 2012 celkem 4,582 mil. V období let 
2007 až 2012 počet obyvatel v podporované oblasti poklesl téměř o 165.000, resp. o 3,48 %. 
To znamená, že populační vývoj zde probíhal opačně než je průměr zemí EU 27 (+ 1,48 %). 
Programové území je do značné míry negativně dotčeno demografickými změnami. Hustota 
obyvatelstva v podporované oblasti činí 171 obyvatel na km2. Na základě hustoty 
obyvatelstva a sídelní struktury lze podporovanou oblast charakterizovat převážně jako 
venkovskou. Do budoucna je nutno i nadále počítat s nadprůměrně vysokým poklesem počtu 
obyvatelstva a také se zvyšováním průměrného věku populace.  
 
Úroveň HDP na obyvatele v programovém území činila podle regionální kupní síly necelých 
80 % průměru EU 27. Nicméně stále přetrvávají značné rozdíly mezi saskou a českou částí 
podporované oblasti. Takové značné rozdíly ve vývoji jsou na vnitřních hranicích členských 
států EU poměrně nezvyklé a upozorňují na zvláštní problémy. Mimoto je třeba konstatovat, 
že jak v saské, tak i v české části podporované oblasti se ekonomický potenciál pohybuje 
výrazně pod průměrem daného státu.  
 

Výchozí situace vztažená na tematické cíle podle článku  9 odst. 1 nařízení 
(EU) č. 1303/20133 

Tematický cíl 1:  Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 

Potenciály a zdroje výzkumu, technologického rozvoje a inovací jsou v rámci programového 
území rozděleny velice nerovnoměrně, což komplikuje úzkou přeshraniční spolupráci. 
Stávající překážky rovněž brání komplexnímu rozvoji spolupráce v tomto oboru 
i v programovém období let 2014 - 2020. Vznik a prohlubování přeshraniční 
spolupráce v oblasti vědy a výzkumu může usnadnit rozsáhlejší využití stávajícího potenciálu 
vysokých škol, silnější zapojování malých a středních podniků a neuniverzitních výzkumných 
zařízení, stejně jako budování přeshraničních partnerských sítí výzkumných 
zařízení a hospodářských podniků. Vytvoření jasných organizačních a komunikačních 
struktur zjednoduší navazování kontaktů mezi vědou a hospodářskými sektory a usnadní 
transfer technologií a předávání znalostí. Kromě toho vede cílená spolupráce a kontaktní 
vazby v oblasti vzdělávání spolu se společnou strategií o vzdělávání, která se řídí poptávkou, 
k dlouhodobému rozvoji a rozšiřování projektových záměrů v oblasti výzkumu 
a inovací. K překonání stávajících překážek je do budoucna nutné zintenzivnění a rozšíření 
spolupráce, společné efektivní řízení projektů a intenzivní komunikace mezi účastníky 
přenosu. Mimoto je nutno etablovat spolupráci v oblasti vzdělávání zaměřenou na potřeby 

                                                
 
3
 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních 

o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro 
rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 
1083/2006 
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podporované oblasti. Cílená integrace těchto přístupů a aktivit do tematického zaměření 
programu může přispět z dlouhodobého hlediska ke stabilizaci pohraničního regionu, což 
podpoří rozvoj výzkumu a inovací, které v širším pojetí zahrnují vedle technologických také 
sociální inovace. Tento integrovaný přístup je sledován v rámci jiných tematických cílů, 
zejména 10 a 11. Těžiště přitom spočívá ve vytváření předpokladů pro etablování trvale 
udržitelné spolupráce a potenciálu rozvoje výzkumu, technologického vývoje a inovací ve 
společné podporované oblasti. Bez dostatečných základů nemůže v tomto oboru proběhnout 
žádný rozvoj. Stanovení těžišť v jiných tematických cílech v rámci integrovaného přístupu 
povede z dlouhodobého hlediska k významnému rozvoji podporované oblasti 
a tím i nepřímo k posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací. 

Tematický cíl 2:  Zlepšení přístupu, využití a kvality 
informačních a komunikačních technologií 

V podporované oblasti je v zásadě k dispozici rychlé připojení k internetu nižší výkonnostní 
kategorie, přičemž dochází k nepřetržitému rozšiřování sítě. Pro rozvoj programového území 
je důležité vybudování výkonné širokopásmové infrastruktury, což je v zásadě úkolem 
soukromých poskytovatelů připojení. V rámci přeshraniční spolupráce v oblasti rozšiřování 
sítě neexistují žádné návazné body.  
 
Důležitým přístupem v přeshraniční spolupráci je společné účinné a efektivní využívání 
platforem informačních technologií v důležitých oblastech přeshraniční spolupráce. Oblast 
informačních a komunikačních technologií s mezioborovou působností dává nový impuls pro 
inovace a podporuje růst v mnoha oborech. V oblasti rozvoje a realizace přeshraničních 
aplikací informačních a komunikačních technologií se tedy otevírají bohaté možnosti 
přeshraniční spolupráce. Velkokapacitní systémy informačních a komunikačních technologií 
mohou významně přispět k rozvoji programového území mj. při ochraně před 
katastrofami a požáry, v záchranné službě, protipovodňové ochraně, i v oblasti turistického 
ruchu a bezpečnosti. Do té míry bude mít oblast informačních a komunikačních technologií 
dopad i v rámci jiných tematických cílů, zejména tematických cílů 5, 6 a 11. 
Budování a rozšiřování přeshraničních aplikací informačních a komunikačních technologií by 
nemělo probíhat izolovaně od obsahových potřeb podporované oblasti. V mnoha důležitých 
oblastech spolupráce jsou dobře fungující aplikace informačních a komunikačních 
technologií důležitým předpokladem dalšího rozvoje pohraničí. Stěžejní bod opatření přitom 
nespočívá výhradně v rozšiřování a rozvoji přeshraničních aplikací 
informačních a komunikačních technologií, proto je pro potřeby podporované oblasti vhodný 
integrovaný přístup k relevantním tematickým cílům, jako zejména k tematickým cílům 5, 
6 a 11. 

Tematický cíl 3:  Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků 

Přeshraniční spolupráce v oblasti ekonomiky se v posledních letech v podporovaném území 
vyvíjela dobře. Spolupráce mezi podnikatelskými subjekty, komorami a hospodářskými svazy 
se vyznačuje intenzivními kontakty a množstvím společně pořádaných akcí. Vzájemná 
spolupráce podnikatelských subjektů představuje i do budoucna efektivní přístup, jak 
překonat nevýhody roztříštěnosti podnikatelského prostředí v podporované oblasti a zvýšit 
konkurenceschopnost podniků. Odvětví s dobře rozvinutými vztahy vzájemné spolupráce 
budou i nadále představovat těžiště spolupráce mezi podniky v Sasku a v České republice. 
Klíčovými oblastmi spolupráce bylo v minulých letech strojírenství / investiční 
výstavba a automobilový průmysl / subdodávky. Vysokou úroveň aktivity mimoto vykazují 
obory v oblasti environmentálních technologií, dopravy/logistiky a energetiky. V posledních 
letech se obě posledně uvedené oblasti stále více zaměřují na snahy o vzájemnou 
spolupráci. I nadále však existují překážky, které komplikují prohlubování spolupráce v této 
oblasti. Mezi ně patří zejména rozdílné právní rámcové podmínky (jako např. celně-právní 
předpisy, daňové právo, technické standardy atd.), absence jazykových znalostí a omezené 
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možnosti informací a kontaktů za účelem hledání a výběru spolehlivých obchodních partnerů 
mj. pro vstup na zahraniční trh. Rozvoj spolupráce v celém rozsahu podpory podnikání 
rovněž do značné míry komplikuje rozdílné postavení hospodářských komor (povinné 
členství v německé části a dobrovolné členství v české části podporované oblasti a s tím 
související diametrálně rozdílné rozpočty). Společnou výzvou pro podniky v podporované 
oblasti se navíc stává zajišťování potřeby odborných pracovníků. Cílem je další odbourávání 
stávajících překážek a taková podpora rozvoje vztahů v rámci vzájemné spolupráce, 
aby z dlouhodobého hlediska bylo možno cíleně posilovat konkurenceschopnost 
malých a středních podniků. Rozvoj spolupráce a sítí přitom hraje nadřazenou roli vedle 
efektivní spolupráce v oblasti vzdělávání a následného vzdělávání, která je přizpůsobená 
potřebám pohraničního regionu. Zároveň se bude nutné zaměřit na zlepšování 
jazykových a mezikulturních kompetencí. Tyto stěžejní body jsou předmětem tematických 
cílů 10 a 11 a dlouhodobě podporují také zlepšování konkurenceschopnosti firem 
sídlících v podporovaném území. Z důvodu potřeb programového území, je tedy nutné 
zaměřit podporu na vytváření stabilních základů pro etablování konkurenceschopných 
struktur tak, aby tematický cíl 3 byl nepřímo zvýhodněn silnější podporou zejména ze strany 
tematických cílů 10 a 11. 

Tematický cíl 4:  Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech 
odvětvích 

Primární potřebu energie v podporované oblasti zajišťuje převážně hnědé uhlí. Spotřeba 
energie se významně snížila v 90. letech díky hospodářské restrukturalizaci a od té doby se 
pohybuje zhruba na stejné úrovni. To platí analogicky z hlediska klimatu i pro množství 
emisí, zejména CO2. Podíl energií z obnovitelných zdrojů se neustále zvyšuje. Celkově lze 
konstatovat, že v podporovaném území nadále přetrvává potřeba jednání s ohledem na 
stanovené cíle v oblasti ochrany klimatu, které jsou stanoveny jak na úrovni EU, tak na 
národní úrovni. Přeshraniční spolupráce v energetickém sektoru se zvyšuje pozvolna, avšak 
postupně nabývá na intenzitě. Kooperační zájmy se týkají přednostně tematických oblastí 
překračujících rámec regionu. Aby se lépe využilo potencionální synergie, je nutno i nadále 
podporovat a koordinovat přeshraniční regionální energetické koncepce, přičemž těžištěm 
zájmu zůstává výměna zkušeností, inovace, vzájemná spolupráce 
podniků a environmentální výchova, které je možno podporovat zejména v rámci tematických 
cílů 10 a 11. Do té míry je nutné vyhovět potřebám pohraničí a prostřednictvím podpory 
projektů, které jsou relevantní z hlediska klimatu avšak zaměřené zejména na výměnu 
zkušeností, předávání znalostí a environmentální výchovu, nepřímo podporovat tematický cíl 
4 v rámci jiných tematických cílů. 

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

V důsledku změny klimatu bude podle prognóz stále častěji docházet k extrémním vlivům 
počasí, což s sebou ponese značná rizika pro obyvatelstvo i hmotný majetek v podporované 
oblasti. S ohledem na zkušenosti minulých let (povodně v letech 2002, 2010 a 2013) a na 
budoucí výzvy, které přinese změna klimatu, je protipovodňová ochrana významným 
těžištěm environmentální politiky v programovém území. Na základě povodí vodních toků 
v přeshraničním prostoru je v této oblasti bezpodmínečně nutný odsouhlasený postup všech 
dotčených stran. V důsledku povodní v srpnu 2002 byly do roku 2005 vypracovány v Sasku 
koncepce protipovodňové ochrany podle povodí pro všechny vodní toky I. řádu včetně Labe 
a Lužické Nisy. Následně byla zahájena realizace investičního programu protipovodňové 
ochrany (HIP). Během těchto prací byla prohloubena a dobře etablována spolupráce mezi 
českými a německými orgány civilní ochrany na všech úrovních – od lokální přes regionální 
až po vnitrostátní orgány včetně Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) a Komise 
pro pohraniční vodní toky. V podporované oblasti lze zaznamenat nárůst užší 
spolupráce v oblasti požární ochrany, záchranných služeb a krizového řízení (civilní ochrany) 
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a prevence rizik, zejména ve formě společných cvičení, dalšího vzdělávání pracovníků, 
přeshraničních zasedání a vzdělávacích akcí a vzájemného odsouhlasení postupů. To 
podporuje také česko-německá dohoda o záchranné službě uzavřená v dubnu 2013, která 
tvoří základ dohod o vzájemné spolupráci v pohraničních regionech, zejména za účelem 
organizace záchranných služeb, norem pro provádění zásahů, definování kritérií 
kvality a bezpečnosti a odpovědnosti a metod komunikace. Jak u odborníků, tak i u široké 
veřejnosti mimoto roste povědomí o riziku, které přináší změna klimatu. K dalšímu rozvoji 
přeshraniční spolupráce v této oblasti přispívají koncepční základy a etablované přeshraniční 
struktury vzájemné spolupráce v oblasti krizového managementu / prevence rizik včetně 
protipovodňové ochrany jak na vnitrostátní, tak i na regionální úrovni. 

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

Podporovaná oblast má cenný přírodní potenciál a je zde mnoho velkých i menších 
chráněných krajinných oblastí. V průběhu hospodářské restrukturalizace a rozvoje 
moderních infrastruktur pro nakládání s odpady se podařilo dosáhnout významného zlepšení 
stavu životního prostředí. Stav česko-saské spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí 
a přírody je tak hodnocen jako dobrý. Za tímto účelem existují příslušné právní 
základy a grémia – např. Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) a Česko-německá 
komise pro hraniční vody. Pro zlepšování situace v životním prostředí hrají podstatnou roli 
příslušné evropské normy, které zahrnují také požadavky s ohledem na přeshraniční 
spolupráci (např. rámcová směrnice o vodě, směrnice EIA, směrnice o kvalitě ovzduší). 
 
Společná příhraniční oblast zahrnuje rozsáhlou a atraktivní přírodní a kulturní krajinu a celou 
řadu turisticky zajímavých míst. V regionech s větším turistickým potenciálem, jako jsou 
např. Krušné hory, Českosaské Švýcarsko, Lužické/Žitavské hory a západočeský lázeňský 
trojúhelník, je odvětví cestovního ruchu tradičně zavedeno a představuje významný 
ekonomický faktor. Turistická infrastruktura je obecně dobře rozvinutá. Potenciál představuje 
dobrá dopravně-technická přístupnost turisticky atraktivních míst. Mimoto je podporované 
oblast velice starou sídelní oblastí, která disponuje mimořádně bohatým kulturním dědictvím. 
Potenciál rozvoje cestovního ruchu spočívá s ohledem na dosaženou rozvojovou 
úroveň v dalším rozšiřování tzv. měkkých forem turismu (agroturistika, cyklistika a pěší 
turistika) a turistické infrastruktury, v údržbě a obnově historického kulturního dědictví 
a v zlepšování jazykových znalostí pracovníků v oblasti cestovního ruchu. Je třeba nejen 
využívat a dále rozvíjet zavedenou spolupráci, ale také iniciovat nové formy spolupráce. 
Kromě toho je potřeba zlepšit přeshraniční spolupráci v oblasti marketingu.  

Tematický cíl 7:  Podpora udržitelné dopravy a odstraňování 
překážek v klíčových síťových infrastrukturách 

Dobře rozvinutá dopravní infrastruktura je základním předpokladem rozvoje přeshraniční 
spolupráce stejně jako hospodářského, zejm. turistického a sociálního rozvoje celé oblasti. 
V programovém území je v zásadě vysoká hustota důležité silniční a železniční sítě. Počet 
hraničních přechodů se v posledních letech postupně zvýšil. I přes relativně vysokou hustotu 
silniční a železniční sítě částečně stále existují nedostatky ve výkonnosti přeshraničních 
dopravních spojení. V některých místech je potřebná další výstavba, resp. rozšíření 
přeshraničních dopravních spojení a hraničních přechodů za účelem většího využití 
turistického potenciálu příhraniční oblasti. V tomto smyslu přispějí projekty dopravní 
infrastruktury v rámci tematického cíle 6 ke zlepšení dostupnosti míst s turistickým 
potenciálem. 
 
Z hlediska veřejné dopravy je v programovém území k dispozici plošná nabídka, její kvalita 
se však v jednotlivých regionech liší. V minulých letech byla rozvíjena přeshraniční 
spolupráce ve veřejné dopravě, která vedla ke zlepšení nabídky, jak ukazuje vytvoření 
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integrovaných dopravních systémů (systémy integrované dopravy). V této oblasti existuje 
mnoho výchozích bodů pro další prohlubování přeshraniční spolupráce, zejména pokud 
jde o další rozvoj nabídek veřejné dopravy, které vyhovují potřebám a propojení 
lokální a meziregionální dopravy. Je nutno rozvíjet a v rámci tematického cíle 11 realizovat 
nová řešení, která by zajistila veřejnou dopravu v řídce osídlených periferních regionech. 
Zároveň je potřebná podpora stávajících a nově vytvořených forem spolupráce jednotlivých 
partnerů. 
 

Tematický cíl 8:  Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních 
míst a mobility pracovních sil 

Pokud jde o podíl zaměstnanosti, vyznačuje se programové území v současné době 
výraznými rozdíly mezi českou a saskou částí. Rozdíly existují i ve struktuře vzdělávání 
připravující na první povolání. Přeshraniční mobilita pracovních sil v podporované oblasti je 
zatím slabá a stále omezena přetrvávajícími jazykovými bariérami a chybějícími informacemi 
o přeshraničních možnostech zaměstnání. Postupně se však projevuje rostoucí zájem 
zaměstnanců i podniků o pracovní poměr na druhé straně hranice, přičemž aktéři na trhu 
práce již spolupracují na podpoře těchto snah. Demografické změny v celé podporované 
oblasti povedou v budoucnosti k poklesu potenciálu osob výdělečně činných. To se dotkne 
zejména mladších věkových kategorií. Důsledkem budou rostoucí výzvy pro zajištění potřeb 
kvalifikovaných pracovníků v regionu. Budoucí úkoly spočívají ve zlepšování rámcových 
podmínek pro další přeshraniční integraci pracovních trhů. Východisko představuje zejména 
stabilizace a další rozvoj přeshraničních struktur vedoucích ke zvýšení transparence na trhu 
práce a rozvoj přeshraničního zprostředkovávání práce stejně jako přeshraniční 
iniciativy s cílem vzájemného sladění potřeb, nabídek a organizačních struktur odborného 
vzdělávání a zvyšování kvalifikace. Zlepšení rámcových podmínek pro dlouhodobou podporu 
přeshraničního zaměstnávání a mobility pracovních sil je zejména obsahem tematických cílů 
10 a 11. Budou zohledněny dané sociálně-ekonomické podmínky a potřeby 
pohraničí a dosáhne se tak pozitivního vlivu na trvale udržitelnou a kvalitní podporu 
zaměstnanosti a mobility pracovních sil. 

Tematický cíl 9:  Podpora sociálního začleňování a boj proti 
chudobě a diskriminaci 

Míra nezaměstnanosti v programovém území má v posledních letech klesající tendenci. 
Problematická je zejména vysoká úroveň dlouhodobě nezaměstnaných v celé podporované 
oblasti. Mimoto se s rizikem nezaměstnanosti setkávají zejména mladí lidé v české části 
území. Centrální indikátory s ohledem na situaci na trhu práce a na sociální situaci 
mužů a žen ukazují na přetrvávající nerovnosti.  
 
Dostupnost sociálních služeb v oblasti základní péče je v podporované oblasti zpravidla 
zajištěna. V průběhu demografických změn však může docházet k narůstajícím problémům 
při zajišťování nabídek sociální infrastruktury v blízkosti bydliště, a to zejména ve 
venkovských oblastech. Mimo jiné se dá předpokládat nedostatek praktických 
lékařů a kvalifikovaných pracovníků ve zdravotnictví a péči o seniory.  Podpora 
přeshraničního hledání zaměstnání stejně jako harmonizace potřeb a rozvoj nabídek dalšího 
odborného vzdělávání / rekvalifikace nezaměstnaných může v tomto kontextu, byť velmi 
omezeně, přispět ke snížení nezaměstnanosti v podporované oblasti. Kromě toho může být 
prostřednictvím přeshraniční spolupráce podpořeno zajištění nosných struktur základního 
zabezpečení. Dále je třeba zlepšit právní rámec pro přeshraniční zdravotní péči. Zlepšení 
rámcových podmínek, které pomůžou vyrovnat se následky demografických změn, bude 
součástí také jiných tematických cílů.  Podpora přeshraničního vzdělávání a dalšího 
vzdělávání v rámci tematického cíle 10 by měla odpovídat speciálním požadavkům 
pohraničí. Stejně tak by rozšíření a rozvoj spolupráce včetně přenosu 
zkušeností a znalostí v rámci tematického cíle 11 mělo přispět k utváření budoucí podoby 
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pohraničí. Těžiště podpory přitom je zaměřeno na vytvoření přeshraničních základů, které 
umožní dlouhodobě a udržitelně reagovat na měnící se situaci v pohraničí. V tomto případě 
je důležitým předpokladem vedle cílené spolupráce v oblasti vzdělávání také budování 
spolupráce zejména v oblastech základního sociálního zabezpečení a vytváření společných 
právních rámcových podmínek. Těžiště těchto přístupů náleží tematickým cílům 10 a 11, 
takže podpora v těchto oblastech se také nepřímo pozitivně projeví v tematickém cíli 9. 

 

Tematický cíl 10:  Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného 
výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení 

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo vykazuje v podporované oblasti vhodnou formální úroveň 
kvalifikace. S ohledem na kvalifikaci absolventů lze situaci hodnotit jako dobrou. 
Nicméně v jednotlivých oblastech existují značné rozdíly v zapojení mladých lidí do 
terciárního vzdělávání. Za problematický lze označit silný pokles počtu učňů nastupujících do 
učebních oborů především v saské části podporované oblasti, ke kterému 
dochází v důsledku demografických změn. 
 
Z hlediska přeshraniční spolupráce existuje stabilní počet partnerství mezi školami. V obou 
částech podporované oblasti fungují četné struktury spolupráce vysokých škol, které zajišťují 
nabídku společného vzdělávání. Přeshraniční mobilita studentů v rámci podporované oblasti 
je však relativně slabá. Stávající nabídky vzdělávání, především vysokoškolského studia, 
jsou přeshraničně využívány jen v menší míře.  
 
Velký problém představuje nekompatibilita nabídek školního a celoživotního 
vzdělávání s požadavky trhu práce, což je výraznější především v české části programového 
území. Kromě toho existují nedostatky v zaměření odborné přípravy v rámci profesního 
vzdělávání. To omezuje úspěšné uplatnění absolventů škol na trhu práce. 
 
Kromě toho jsou nedostatky také u celoživotního učení. Například chybějící možnosti 
následného vzdělávání ohrožují inovační schopnost podniků v pohraniční oblasti.  
 
Tematický cíl 11:  Posilování institucionální kapacity veřejných 

orgánů a zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě 

V posledních letech se podařilo v mnoha oblastech prohloubit a upevnit přeshraniční 
spolupráci státních i nestátních aktérů v programovém území. Významně k tomu přispěla 
podpora EU. V současné době i nadále existují strukturální předpoklady pro pokračování 
tohoto procesu. Vedle podpory euroregionální spolupráce je třeba podporovat rozvoj 
politických, hospodářských, kulturních i sociálních kontaktů na obou stranách hranice. 
Důležitou roli v partnerské spolupráci za účelem realizace cílů přeshraničního rozvoje oblasti 
a zlepšování sousedských vztahů hrají již 20 let na lokální úrovni čtyři euroregiony Euregio 
Egrensis, Erzgebirge/Krušnohoří, Elbe/Labe a Neisse-Nisa-Nysa. Partnerskou spolupráci 
dále podporuje mnoho nevládních organizací. Mimoto má podstatný přínos 76 sasko-
českých partnerství měst a obcí. Regionální partnerství existuje i na úrovni okresů mezi 
okresy Saské Švýcarsko a Děčín. 
 
Členství obou států v Schengenském prostoru a s tím související zrušení kontrol na 
hranicích klade zvýšené nároky na spolupráci policejních a jiných orgánů (celní správa, 
státní zastupitelství, soudy). V oblasti justice a bezpečnosti byly v posledních letech vyvinuty 
přeshraniční struktury spolupráce, které je třeba dále prohlubovat. Za tímto účelem uzavřeli 
na společném setkání ministři spravedlnosti Svobodného státu Sasko a České 
republiky v říjnu 2011 odpovídající dohody.  
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Důležitou roli ve vzájemně harmonizovaném rozvoji česko-saského pohraničí hraje 
regionální plánování, kterému náleží řídící, výkonné a koordinační úkoly. Zaměření 
územního a komunálního plánování (plány využití ploch, plány zástavby) stanoví důležitý 
rámec rozvoje regionů a obcí. Pro další rozvoj podporované oblasti je proto důležitým 
předpokladem úzká přeshraniční spolupráce v oblasti regionálního plánování.  
 
Kromě toho jsou dobré zkušenosti s využíváním a realizací společného fondů malých 
projektů prostřednictvím euroregionů v podporovaném území. Z tohoto fondu je podporována 
spolupráce mezi občany, sdruženími a orgány ve společném pohraničí. Zkušenosti ukazují, 
že nové kontakty a impulzy pro pokračující přeshraniční spolupráci často vzejdou z malých 
projektů. 

SHRNUTÍ 

Socioekonomická analýza ukázala, že v programovém území i nadále existují významné 
rozdíly, zejména v oblasti hospodářství a společenských rámcových podmínek. Navíc se 
budou tyto podmínky v podporované oblasti dále měnit v důsledku demografických změn 
(pokles počtu obyvatel, stárnutí populace, nedostatek kvalifikovaných pracovních sil atd.). 
Podpora se tak musí přizpůsobit budoucím potřebám. Důraz by měl být kladen na výhody 
synergických efektů a další rozvoj a rozšíření přeshraniční spolupráce s cílem 
zachování a využívání infrastruktury. 
 
Rostoucí nedostatek kvalifikovaných pracovníků může mít negativní vliv na hospodářský 
rozvoj a vést ke konkurenční nevýhodě. Počet ekonomicky aktivních osob se 
bude z dlouhodobého hlediska snižovat. V důsledku odchodu mladých lidí s vyšším 
dosaženým vzděláním do ekonomicky silnějších regionů bude klesat vzdělanostní úroveň 
programového území. Tomuto trendu se musí bránit vhodnou přeshraniční spoluprací mezi 
vzdělávacími a hospodářskými strukturami stejně jako aktéry na trhu práce. Přeshraniční 
vzdělávání a další vzdělávání se speciálními požadavky na pohraniční území mohou 
podpůrně intervenovat a zlepšit situaci kvalifikované pracovní síly.  
 
Pozitivních impulzů pro hospodářský rozvoj a cestovní ruch bylo dosaženo především 
zlepšením propustnosti hranic a dopravní infrastruktury. V některých místech stále existuje 
potřeba vybudování dalších přeshraničních dopravních spojení a hraničních přechodů, 
protože komplexní kvalitní dopravní spojení s nadregionálními hospodářskými centry podpoří 
ekonomický růst, zejm. cestovní ruch a posílí přeshraniční mobilitu pracovních sil. 
 
Vzhledem k  daným demografickým podmínkám se napjatá situace na trhu 
práce v podporované oblasti v budoucnosti neuvolní. Prostřednictvím posílení 
konkurenceschopnosti místního hospodářství, poskytnutí a zlepšení infrastruktury, využívání 
společných potenciálů prostřednictvím vzájemného zpřístupnění trhu, přeshraničních iniciativ 
rozvoje odborných pracovních sil a zajištění transparence na pracovních trzích by se mohlo 
podařit vytvořit společný trh práce. Intenzivněji by se měly zapojit příslušné instituce na obou 
stranách hranice, jako jsou průmyslové a obchodní komory, stejně jako odbory nebo 
zastřešující svazy a hospodářská sdružení. Kromě toho nabízí sektor vzdělávání s různými 
pilíři rozmanité synergie pro další rozšiřování a prohlubování přeshraniční spolupráce. V této 
oblasti existuje potenciál rozvoje společných nabídek vzdělávání a vzdělávacích aktivit, 
kterých je nutno cíleně využívat, přičemž je zvláštní pozornost věnovaná rozvoji jazykových 
kompetencí a sociálně-kulturních aspektů sousední země, které jsou základem pro 
přeshraniční výměnu účastníků. Rovněž rozvoj a rozšiřování spolupráce a přenos zkušeností 
a znalostí má přispět k utváření budoucnosti pohraničí. 
 
Na základě analýzy představuje oblast ochrany přírody a životního prostředí ve všech 
aspektech důležitý faktor udržitelného rozvoje programového území. Příkladem k tomu jsou 
interakce v jiných oblastech, jako je hospodářství a cestovní ruch. Řešení nejrůznějších 
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problémů vyžaduje přeshraniční aktivity. Mezi ně patří jak ochrana klimatu, lesů a přírody, 
tak i opatření ke zlepšení stavu vodních toků nebo protipovodňové, požární a civilní ochrany. 
 

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

Programové období let 2007 – 2013 bylo charakterizováno podstatnými změnami. Vedle 
odloženého zahájení programu bylo nutno etablovat poprvé společně implementované 
struktury a postupy. Funkce Společného technického sekretariátu jako centrálního rozhraní 
pro všechny účastníky projektu vedla k zintenzivnění partnerské spolupráce. Pracovníci ze 
Saska i z České republiky společně z jednoho pracoviště pomáhali a radili jak saským, 
tak i českým žadatelům. 
 
Prostředky, které byly k dispozici v rámci podpory Ziel 3 / Cíl 3 na programové období let 
2007 – 2013 ve výši 207,39 mil. EUR, se podařilo do poloviny roku 2013 v plném rozsahu 
navázat. Podrobné údaje o počtu projektů a o výši navázaných prostředků jsou 
obsaženy v roční prováděcí zprávě. 
 
Vedle společně plánovaných, realizovaných a financovaných projektů bylo také se 
společným personálem realizováno mnoho schválených záměrů.  
 
V rámci programu Ziel 3 / Cíl 3 bylo podpořeno mnoho investičních i neinvestičních záměrů. 
Program měl k dispozici široké spektrum podpory, které se odráželo ve stanovení 
priorit a opatření. Podporu získaly záměry v rámci hospodářského rozvoje, cestovního ruchu, 
dopravní infrastruktury a jiné infrastruktury, životního prostředí a rozvoje venkova, vzdělávání 
a kvalifikace, sociálně-kulturního rozvoje spolupráce, v tomto případě zejm. fondů malých 
projektů a opatření v oblasti bezpečnosti a záchranářství, požární ochrany a civilní ochrany. 
 
Přeshraniční spolupráci mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou se v minulém 
programovém období podařilo dále zintenzivnit. Představuje důležitou složku společného 
rozvoje příhraniční oblasti. Společné struktury a postupy při realizaci programu, které byly 
implementovány, se osvědčily a budou pokračovat i do budoucna. Nicméně je třeba využít 
existující potenciál možností dalšího zlepšení s ohledem na podávání žádostí a čerpání 
podpory. Postup je třeba zjednodušit a standardizovat a přispět tak ke snížení 
administrativních nákladů.  
 
Mimoto je nutné při koncipování nového programu respektovat i nadále existující strukturální 
rozdíly. K tomu patří vyvážené rozdělování prostředků EU mezi Svobodný stát 
Sasko a Českou republiku a silnější přibližování obsahů podpory, způsobilých 
nákladů a okruhu subjektů oprávněných k podání žádosti. Kromě toho je pro úspěšnou 
realizaci projektu nutné nepřetržité poskytování prostředků na potřebné spolufinancování. 
 
Díky posílené akvizici projektů prostřednictvím Společného technického sekretariátu, 
poradenství a monitorování ve fázi podání žádosti se ukázalo, že daný potenciál lze využít. 
Vedle intenzivnějšího pokračování těchto aktivit by měla být v budoucnosti zvýšena veřejná 
podpora, což by mělo oslovit další potencionální žadatele.  
 
Budoucí podpora by se měla ještě silněji koncentrovat na záměry s přeshraničním 
významem. I nadále je třeba intenzivně využívat zkušeností partnerů 
z hospodářské a sociální sféry. 
 

Strategie a stanovení cíle 

V roce 2010 přijala Evropská unie strategii Evropa 2020. Jejím cílem je, aby se v Evropské 
unii vytvořila inteligentní a udržitelná ekonomika, která podporuje sociální začleňování. 
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Strategie Evropa 2020 tak představuje nejdůležitější normu rozvoje politiky soudržnosti v 
programovém období let 2014 – 2020. Unie si stanovila pět měřitelných cílů, které se týkají 
zaměstnanosti, výzkumu a inovací, ochrany klimatu a energetiky a vzdělávání a sociálního 
začleňování, které mají být uskutečněny do roku 2020 a realizovány v regionech. Program 
spolupráce se bude řídit těmito hlavními cíli a obsahově se zaměří na stanovené cíle. V 
rámci strategie Evropa 2020 mají hlavní význam tři vzájemně se posilující priority4: 
 

 inteligentní růst: rozvoj hospodářství opírajícího se o znalosti a inovace 
 udržitelný růst: podpora ekologického a konkurenceschopného hospodářství méně 

náročného na zdroje 
 růst podporující začlenění: podpora hospodářství s vysokou zaměstnaností 

a s výraznou sociální a teritoriální soudržností 
 
Dále Evropská komise sestavila sedm stěžejních iniciativ jako součást strategie Evropa 
2020, které tvoří strategický rámec pro opatření EU a vnitrostátním správám ukazují, jak 
přispět ke konzistentní celkové strategii. Evropská komise v nich spojuje své návrhy na 
širokou škálu opatření v oblasti výzkumu a inovací, posílení malých a středních podniků 
a podnikatelské konkurenceschopnosti za účelem ochrany zdrojů a vytvoření a modernizace 
trhů práce. Národní programy reforem (NPR) převádějí cíle strategie Evropa 2020 do 
vnitrostátních cílů a popisují realizaci doporučení určených jednotlivým zemím. 
 
Důležitou roli při uskutečňování strategie Evropa 2020 hraje politika soudržnosti. Za tímto 
účelem je podpora ze strukturálních fondů spojena se smluvním cílem vytváření 
hospodářské, sociální a teritoriální soudržnosti podle čl. 174 Smlouvy o fungování Evropské 
unie (SFEU) s hlavními body strategie Evropa 2020. Hlavní právní základy tohoto programu 
přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou tvoří nařízení 
(EU) č. 1303/2013 ve spojení s nařízením (EU) č. 1299/2013 a s nařízením 
(EU) č. 1301/20135. 
 
Dohody o partnerství uzavřené dne 22. května 2014, resp. dne […..] mezi Evropskou komisí 
a Německem, resp. Českou republikou, zdůrazňují výklad evropských norem k obsahovému 
stanovení cílů programu spolupráce zaměřený na specifickou regionální situaci česko-
saského pohraničí. 
 
Zvláštní důraz je třeba klást na obsahové body návaznosti na stávající evropské, vnitrostátní 
a regionální strategie hospodářské politiky a politiky zaměstnanosti a na programy reforem, 
aby se vyloučily cílové konflikty a podpořily synergie. Podle nařízení (EU) č. 1299/2013 má 
těžiště spočívat v evropských prioritách a intervencích, u kterých spolupráce přináší nejvyšší 
přidanou hodnotu. Přitom se jedná zejména o: 
 

 rozvoj hospodářství, který se opírá o znalosti, výzkum a inovace, 
 podpora konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiky méně náročné na zdroje, 
 podpora vysoké úrovně zaměstnanosti, která posílí sociální a územní soudržnost, 
 rozvoj administrativních kapacit. 

 
Mimoto je nutno zohlednit specifické potřeby podporované oblasti pro obsahové zaměření 
programu spolupráce. Ty byly zjištěny v rámci socioekonomické analýzy. 
 

                                                
 
4
 Evropská komise (2010): Sdělení Komise – Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. 

http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20%20DE%20SG-2010-80021-06-00-DE-TRA-00.pdf. 
5
 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro 

regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 
1080/2006 
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Je nutno vybrat vhodné tematické cíle pro strategii kooperačního programu při zohlednění 
zásady tematického zaměření. Tematické cíle, které jsou k dispozici, uvádí článek  9 
odstavec 1 nařízení (EU) č. 1303/2013. Přitom může být 80 % prostředků EFRR přiděleno 
maximálně čtyřem tematickým cílům, článek 6 nařízení (EU) č. 1299/2013.  
 
Pomocí programu spolupráce má být dosaženo vybudování, rozvoje a dalšího vývoje 
společných přeshraničních struktur spolupráce a komunikace díky zlepšení sociálně-
ekonomických předpokladů společného pohraničí. Tato zvolená společná strategie rozvoje je 
zaměřena zejména na vytváření a realizaci hospodářských, kulturních, sociálních a 
ekologických aktivit pro česko-saskou podporovanou oblast prostřednictvím společných 
strategií inteligentního a udržitelného rozvoje podporujícího začleňování. Cílem je trvalé 
zvyšování konkurenceschopnosti regionu v evropském kontextu a při zohlednění územního 
aspektu dosažení toho, aby se přiblížením regionálního rozvoje dosáhlo pozitivních efektů 
pro obecný potenciál růstu.  
 
Za účelem realizace této strategie bude přijat program spolupráce s tematickými cíli  

 Podpora přizpůsobování se změně klimatu, předcházení rizik a řízení rizik (tematický 
cíl 5), 

 Udržování a ochrana životního prostředí a podpora efektivity zdrojů (tematický cíl 6), 
 Investice do vzdělávání a odborné přípravy pro kompetence a celoživotní vzdělávání 

(tematický cíl 10) a 
 Zlepšování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a efektivní 

veřejné správy (tematický cíl 11) 
 
Z analýzy siných a slabých stránek, resp. šancí a rizik vyplývá, že podporovaná oblast 
vykazuje značný potenciál rozvoje zejména v oblastech, které lze přiřadit těmto tematickým 
cílům. Velká část slabých stránek se zakládá na skutečnosti, že stávající potenciály nejsou 
vyčerpány a efektivně využívány pro rozvoj podporované oblasti. Do té míry je program 
spolupráce výběrem těchto tematických cílů zaměřen na cílené vyčerpání zjištěného 
potenciálu prostřednictvím efektivní přeshraniční spolupráce. Nezbývá než vyčkat, zda při 
dosažení zvoleného strategického cíle nastane zlepšení sociálně-ekonomické situace v 
podporované oblasti. Mimoto lze díky volbě těchto čtyř tematických cílů naplánovat celkově 
cílenější použití prostředků a vyhovět požadovanému tematickému zaměření na několik 
priorit. Současně je možno konstatovat, že existuje vysoký stupeň krytí mezi výsledky 
analýzy bilancování podpory Ziel 3 / Cíl 3 a socioekonomické analýzy. 
 
Volbou čtyř tematických cílů se podstatně přispěje k podpoře strategie Evropa 2020. Hlavní 
důraz je přitom kladen na „Udržitelný růst: podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější 
ekonomiku méně náročnou na zdroje“. Mimoto přispívají zvolené tematické cíle a investiční 
priority k „Růstu podporujícímu začleňování".  
 
Priority a cíle Strategie 2020 nemohou být navzájem oddělené. Již v úvodním dokumentu 
strategie je poukázáno na společnou účinnost. Specifické cíle a opatření přispívají v rámci 
tematického cíle 5 k dosažení cíle strategie Evropa 2020 "Podpora ekologického a 
konkurenceschopného hospodářství méně náročného na zdroje". Příslušná opatření mají 
přispívat k ochraně lidí a majetku vzhledem k nárůstu extrémních povětrnostních situací a 
souvisejících nebezpečných situací, které jsou důsledkem klimatických změn. Na to úzce 
navazuje tematický cíl 6, který cílí na zlepšení ochrany vody, přírody a životního prostředí. 
Prostřednictvím péče o kulturní dědictví by měl být posilován turistický potenciál a iniciován 
impuls pro hospodářský rozvoj programového území. Prostřednictvím tematického cíle 10, 
který směřuje k rozšíření nabídky příhraničního vzdělávání, jsou naplňovány další klíčové 
prvky strategie Evropa 2020. 
Prostřednictvím lepšího využití stávajícího vzdělanostního potenciálu současné populace 
v rámci podpory jazykových a mezikulturních kompetencí a prohlubováním přeshraniční 
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spolupráce předškolního, školního, odborného až vysokoškolského vzdělávání a rozvojem 
společné vzdělávací nabídky a vzdělávacích aktivit se přispěje k naplnění cíle strategie 
Evropa 2020 „Podpora hospodářství s vysokou zaměstnaností a s výraznou sociální a 
teritoriální soudržností“ Přeshraniční spolupráce mezi vzdělávacím systémem a 
hospodářstvím a intenzivnější propojení vzdělávání a dalšího vzdělávání, kooperační 
opatření vysokých škol stejně jako podpora mobility studentů, doktorandů a vědeckých 
pracovníků může působit proti nedostatku kvalifikovaných pracovních sil. Prostřednictvím 
tematického cíle 10 se přispěje k naplnění klíčových tematických oblastí strategie Evropa 
2020 „Zlepšení úrovně vzdělávání“ a „Podpora zaměstnanosti“ a nepřímo ke klíčovým 
oblastem „Podpora sociálního začleňování prostřednictvím boje s chudobou“ a „Zlepšení 
podmínek pro inovace, výzkum a vývoj“. Podpořeny budou tyto přístupy prostřednictvím 
spolupráce státních, regionálních a komunálních institucí a iniciativ v programovém území 
v rámci tematického cíle 11 jako velmi důležitý základ pro společný růst pohraničního území. 
Aby se mohlo skutečně dojít k rozvoji výše uvedených potenciálů, měly by se stávající 
kooperační struktury dále rozšiřovat a být podporován rozvoj nových kontaktů.      
„Inteligentní růst“ prostřednictvím „Rozvoje ekonomiky založené na znalostech a inovacích“ 
naproti tomu nestojí v popředí budoucí podpory. Integrovanými přístupy a společným 
účinkem v jiných tematických cílech, popř. zlepšením místních podmínek a situace 
kvalifikovaných pracovních sil bude zajištěna nepřímá podpora ve vztahu ke klíčovým 
oblastem „Podpora zaměstnanosti“ a „Zlepšení podmínek pro inovace, výzkum a vývoj“.  
 

1.1.2  Odůvodnění volby tematických cílů a odpovídajících investičních priorit, s 
ohledem na společný strategický rámec, které vychází z analýzy potřeb v 
rámci programové oblasti jako celku a strategie zvolené v  návaznosti na tyto 
potřeby, a které se případně věnuje chybějícím prvkům v přeshraniční 
infrastruktuře a rovněž zohledňuje výsledky hodnocení ex ante 

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

Investiční priorita b)              Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, 
zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů 
krizového řízení 

Předpovídaný nárůst extrémních meteorologických jevů v důsledku změny klimatu je 
doprovázen značným zvýšením rizika pro osoby a majetek v podporované oblasti. Vedle 
ochrany klimatu je novou výzvou také přizpůsobování se následkům změny klimatu. S 
ohledem na zkušenosti minulých let (povodně v letech 2002, 2010 a 2013) a na budoucí 
výzvy, které přinese změna klimatu, je stěžejním bodem environmentální politiky v 
podporované oblasti protipovodňová ochrana. Na základě geografické spojitosti 
podporované oblasti je důležitým úkolem programu působit proti těmto hrozbám pomocí 
cílených kooperačních opatření, zejména v oblasti ochrany klimatu a lesů a přispět tak k 
přizpůsobení se změně klimatu. Přeshraniční povodí řek přitom zakládají nutnost 
koordinovaného a společného postupu. 

K podpoře trvalého zlepšování životních podmínek obyvatelstva v podporované oblasti 
mimoto patří zaručení bezpečnosti. Rozvoj spolupráce v oblasti požární ochrany, 
záchranářství a ochrany před katastrofami hraje zásadní roli při zvládání společných výzev. 
Rozvíjením stávajících a vznikem nových partnerství by mělo dojít zejména ke kompenzaci 
klesajícího počtu záchranářů a ke zlepšení jejich schopnosti nasazení. K udržitelnému 
řešení může přispět společné využití speciální techniky a lidských zdrojů. To podporuje 
také česko-německá dohoda o záchranné službě uzavřená v dubnu 2013, která tvoří 
základ dohod o vzájemné spolupráci v pohraničních regionech, zejména za účelem 
organizace záchranných služeb, norem pro provádění zásahů, definování kritérií kvality a 
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bezpečnosti a odpovědnosti a metod komunikace. Jak u odborníků, tak i u široké veřejnosti 
mimoto roste povědomí o riziku, které přináší změna klimatu. K dalšímu rozvoji 
přeshraniční spolupráce v této oblasti přispívají koncepční základy a etablované 
přeshraniční struktury vzájemné spolupráce v oblasti krizového managementu / prevence 
rizik včetně protipovodňové ochrany jak na vnitrostátní, tak i na regionální úrovni. Přitom 
hraje podstatnou roli také vybudování a rozvoj aplikací informačních a komunikačních 
technologií. 
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Tematický cíl 6 Zachování a ochrana životního prostředí a podpora 
účinného využívání zdrojů 

Investiční priorita b)  Investice do vodního hospodářství s cílem plnit požadavky 
acquis Unie v oblasti životního prostředí a řešením potřeb 
investic, které podle zjištění členských států přesahují rámec 
těchto požadavků 

Program má podstatnou měrou přispět ke snížení zatížení životního prostředí, 
environmentálních rizik, ke zlepšení kvality ochrany životního prostředí a ke zvýšení kvality 
lokality. Mimoto existuje další potřeba jednání, pokud jde o kvalitu vodních toků, ve smyslu 
cílů rámcové směrnice o vodě (směrnice č. 2000/60/ES). Tím lze přispět k udržitelnému a 
ekologicky šetrnému rozvoji podporované oblasti. Podporovaná oblast má cenný přírodní 
potenciál s velkým počtem velkoplošných a maloplošných chráněných krajinných území. V 
průběhu hospodářské restrukturalizace a rozvoje moderních infrastruktur pro nakládání s 
odpady se podařilo dosáhnout významného zlepšení stavu životního prostředí. Stav česko-
saské spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí a přírody je dobrý, je však třeba ji 
dále rozvíjet. Pro spolupráci existují příslušné právní základy a grémia – např. Mezinárodní 
komise pro ochranu Labe (MKOL) a Česko-Německá komise pro hraniční vody. Při 
zlepšování situace v životním prostředí hrají podstatnou roli příslušné evropské normy, 
které zahrnují také požadavky s ohledem na přeshraniční spolupráci (např. rámcová 
směrnice o vodě, směrnice EIA, směrnice o kvalitě ovzduší). 

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

Podporovaná oblast má velký potenciál v přírodním a kulturním bohatství, v historických 
tradicích a v etablovaných strukturách vzájemné spolupráce při rozvoji cestovního ruchu. S 
ohledem na dosažený stav rozvoje sektoru cestovního ruchu v podporované oblasti je 
třeba vidět potřebu budoucího rozvoje v oblasti udržitelného cestovního ruchu 
(agroturistika, cyklistika a pěší turistika) s doprovodnými infrastrukturními opatřeními. Navíc 
je dopravně-technická přístupnost turisticky atraktivních míst nezbytná pro další rozvoj 
cestovního ruchu v programovém území. Opatření pro ekologický a přírodní cestovní ruch 
zlepší rámcové podmínky pro ochranu životního prostředí a zvýší přeshraniční 
volnočasové aktivity. Prohloubením spolupráce v oblasti destinačního managementu a 
zvýšením kvality služeb v cestovním ruchu jako např. zlepšením jazykových znalostí 
personálu, se zvýší atraktivita podporovaného území jako turistického regionu a tím i počet 
návštěvníků. Mimoto je vyhlášeným cílem mezi Svobodným státem Sasko a Českou 
republikou udržitelné zajištění společného přírodního a kulturního bohatství. Díky údržbě a 
zachování kulturního dědictví se posílí potenciál cestovního ruchu a dají se nové impulzy 
pro hospodářský rozvoj podporované oblasti. Mimoto mohou ke konkurenceschopnému 
rozvoji přispět také aplikace informačních a komunikačních technologií. 

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

Podporovaná oblast vykazuje velice mnoho krajinných podmínek a přírodního potenciálu a 
je zde množství větších i menších chráněných oblastí. Přetrvávajícím problémům v oblasti 
ochrany životního prostředí v důsledku částečně nepříznivého stavu z hlediska ochrany 
druhů / stanovišť, narušení biodiverzity a ekologické stability je třeba čelit pomocí vhodných 
opatření v rámci spolupráce. Zvýší se tak potenciál využití plochy a přispěje se podstatnou 
měrou k zachování krajiny a přírody. Mimoto je na základě zeměpisné propojenosti této 
podporované oblasti důležitým úkolem zajistit cílené aktivity v oblasti spolupráce v oblasti 
ochrany klimatu a ochrany lesů za účelem dosažení udržitelného životního prostoru. 
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Tematický cíl 11                   Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a 
zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě 

Investitiční priorita a) iv)        Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a 
zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou 
právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a 
institucemi. 

Spolupráce mezi státními, komunálními a regionálními zařízeními stejně jako iniciativami v 
podporované oblasti představuje nezbytný základ pro integraci pohraničí. Etablování a 
vytváření spolupráce tvoří základ k posílení konkurenceschopnosti a sociální a územní 
soudržnosti pohraničí. V minulých letech se spolupráce v mnoha oblastech společenského 
života vyvíjela dobře. Je třeba upevnit a dále rozvíjet etablované struktury spolupráce a 
podpořit rozvoj nových kontaktů, aby byly splněny požadavky podporované oblasti. Důležitou 
úlohu v rozvoji přeshraniční spolupráce na místní úrovni zastávají čtyři euroregiony Euregio 
Egrensis, Erzgebirge/Krušnohoří, Elbe/Labe a Neisse-Nisa-Nysa. Vedle podpory 
euroregionální spolupráce je třeba dále podporovat rozvoj politických, hospodářských, 
kulturních i sociálních kontaktů na obou stranách hranice. Sem patří také pokračování fondu 
malých projektů, díky němuž lze aktivovat důležité dosud nevyužívané potenciály.  

Pro zlepšení kvality života ve společném pohraničí je bezpodmínečně nutné zlepšení 
bezpečnosti související s polohou na hranicích. V minulých letech byly již vyvinuty 
přeshraniční struktury spolupráce v oblasti justice a bezpečnosti. Ty je třeba upevnit a dále 
rozvíjet. Mimoto mohou spolupráci v této oblasti usnadnit a zlepšit aplikace informačních a 
komunikačních technologií. 

K zajištění udržitelného a k životnímu prostředí šetrnému rozvoji v programovém území je 
třeba rozšířit veřejnou dopravu a rozvíjet odpovídající požadavky programového území. Na 
základě rozdílné hustoty osídlení a zalidnění je veřejná doprava v programovém území 
vybavena kvalitativně a kvantitativně velmi rozdílně. Na základě demografického vývoje se 

Tematický cíl 10  Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného 
výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení 

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

Vzdělávání je zásadní základní potřebou lidského jednání a v moderních společnostech je 
společně s celoživotním studiem a profesní kvalifikací klíčem k zajištění dlouhodobé 
konkurenceschopnosti. Je třeba využít vzdělávacího potenciálu stávajících skupin 
obyvatelstva. Zvláštní těžiště přitom tvoří podpora jazykové a mezikulturní kompetence. 
Přitom je třeba prohlubovat stávající spolupráce v této oblasti a etablovat nové. Sektor 
vzdělávání se svými různými pilíři – od předškolní výchovy, přes školní vzdělání a 
odbornou přípravu až po vysokoškolské studium – tvoří mnoho bodů pro napojení na další 
rozšiřování a prohlubování přeshraniční spolupráce. I přes existující rozdíly mezi 
vzdělávacími systémy obou zemí je třeba více využívat potenciál pro rozvoj společných 
nabídek vzdělání a vzdělávacích aktivit a etablovat je jako faktor stanoviště. Tím budou 
vytvořeny důležité předpoklady pro hospodářský rozvoj pohraničí, který vedle posílení 
konkurenceschopnosti podniků sídlících v pohraničí přispěje také k zesílenému přenosu 
výzkumu a znalostí a tím i k rozvoji technologií a inovací. Dobrá úroveň vzdělání a nabídky 
vzdělávání a dalšího vzdělávání přizpůsobené potřebám pohraničí povedou dlouhodobě k 
udržitelnému a kvalitnímu zaměstnání a tím k boji proti sociálnímu vyčlenění a chudobě. 
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jsou zejména na venkově stále více hledána alternativní řešení, aby byla také zajištěna 
dostupnost center pro skupiny obyvatel, které jsou schopny jen omezeného nebo žádného 
pohybu. V tomto případě je potřebná podpora stávajících a nově vytvořených forem 
spolupráce jednotlivých partnerů. Zesilující potřeba a význam aplikací informačních a 
komunikačních technologií vede k vytvoření konkurenceschopné a uživatelsky přátelské 
veřejné dopravy. 

Partnerskou spolupráci mimoto podporuje mnoho spolků, svazů a nevládních organizací jako 
jsou odbory, komory, sociokulturní zařízení, vzdělávací zařízení, svazy na ochranu životního 
prostředí, kulturní spolky atd. Podstatný přínos má mimoto 76 česko-saských partnerství 
měst a obcí. Kromě toho existuje regionální partnerství na úrovni okresů mezi okresy Saské 
Švýcarsko a Děčín. Regionální plánování plní řídící, výkonné a koordinační úkoly. Plány v 
rámci územního a komunálního plánování (plány využití ploch, plány zástavby) stanoví 
důležitý rámec rozvoje regionů a obcí. Pro další rozvoj podporované oblasti je proto nutno 
etablovat úzkou přeshraniční spolupráci v oblasti regionálního plánování. 

 

Tabulka 1 Odůvodnění výběru tematických cílů a investičních priorit 

Vybraný tematický cíl Vybraná investiční priorita Odůvodnění výběru 

TC 5  

Podpora přizpůsobení 
se změně klimatu, 
předcházení rizikům a 
řízení rizik 

b. 

Podpora investic zaměřených 
na řešení konkrétních rizik, 
zajištění odolnosti vůči 
katastrofám a vývoj systémů 
krizového řízení 

- Zvýšený výskyt extrémních 
meteorologických situací a s tím 
spojená nebezpečí vyžadují přijetí 
cílených opatření za účelem 
přizpůsobování se změně klimatu, 
zejména protipovodňovou ochranu 

- geografická propojenost podporované 
oblasti podmiňuje nutnost cílených 
opatření v rámci vzájemné spolupráce,  

- zajištění bezpečnosti podpoří trvalé 
zlepšování životních podmínek 

- další rozvoj spolupráce zlepší schopnost 
nasazení 

- společné využití speciální techniky a 
lidských zdrojů povede k udržitelnému 
řešení 

TC 6 

Zachování a ochrana 
životního prostředí a 
podpora účinného 
využívání zdrojů 

b.  

Investice do vodního 
hospodářství s cílem plnit 
požadavky acquis Unie v 
oblasti životního prostředí a 
řešením potřeb investic, které 
podle zjištění členských států 
přesahují rámec těchto 
požadavků 

- přetrvávající situace v oblasti životního 
prostředí vyžaduje podstatný přínos ke 
snížení zatížení životního prostředí, 
environmentálních rizik, ke zlepšení 
kvality ochrany životního prostředí a ke 
zvýšení kvality lokality 

- zlepšení kvality vodních toků ve smyslu 
cílů rámcové směrnice o vodě 

- podpora udržitelného a ekologického 
rozvoje podporované oblasti 

 c.  

Zachování, ochrana, 
propagace a rozvoj přírodního 
a kulturního dědictví 

- díky zeměpisné propojenosti zde existuje 
cenné společné přírodní a kulturní 
bohatství 

- vyhlášený cíl udržitelného zajištění 
společného přírodního a kulturního 
bohatství  

- péče a zachování kulturního dědictví za 
účelem posílení potenciálu cestovního 
ruchu a hospodářského rozvoje 
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podporované oblasti a zlepšení její 
dostupnosti 

 d.  

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

- přetrvávající problémy v oblasti ochrany 
životního prostředí v důsledku částečně 
nepříznivého stavu z hlediska ochrany 
druhů / stanovišť, narušení biodiverzity 
a ekologické stability  

- je třeba řešit pomocí vhodných opatření v 
rámci spolupráce  

- zvýšení potenciálu využití plochy  

- poskytnout podstatný přínos k zachování 
krajiny a přírody 

- zeměpisná propojenost vyžaduje cílená 
opatření spolupráce v oblasti ochrany 
klimatu a ochrany lesa za účelem 
zajištění zachování udržitelného 
životního prostředí 

TC 10 

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

a) iii)  

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

- Vzdělávání je společně s celoživotním 
studiem a profesní kvalifikací klíčem k 
zajištění dlouhodobé 
konkurenceschopnosti 

- je třeba využít existujícího potenciálu 
vzdělávání 

- těžiště přitom tvoří podpora jazykové a 
mezikulturní kompetence 

- prohloubení a etablování spolupráce v 
této oblasti 

TC 11 

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

a) iv)  

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

- spolupráce mezi státními, komunálními a 
regionálními zařízeními v podporované 
oblasti představuje nezbytný základ pro 
integraci pohraničí  

- dobrý rozvoj spolupráce 

- rozvoj etablovaných struktur spolupráce a 
navazování nových kontaktů 

- pokračování fondu malých projektů 

 
 

1.2 Odůvodnění přidělení finančních prostředků 

 
Na programové období jsou k dispozici k dosažení cílů programu prostředky EFRR v celkové 
výši 157 967 067 EUR. Z toho připadají na tematický cíl 5 prostředky EFRR v celkové výši 
15 796 707 EUR, na tematický cíl 6 prostředky EFRR v celkové výši 68 715 674 EUR, na 
tematický cíl 10 prostředky EFRR v celkové výši 27 644 237 EUR, tematický cíl 11 
prostředky EFRR v celkové výši 36 332 425 EUR. V rámci tematického cíle 6 činí prostředek 
investiční priority b) 7 898 353 EUR, investiční priority c) 51 339 296 EUR, investiční priority 
d) 9 478 024 EUR. Prostředky na Technickou pomoc činí celkem 9 478 024 EUR z 
prostředků EFRR. Rozdělením prostředků na jednotlivé tematické cíle a investiční priority se 
vyhoví analyzované potřebě pohraničí s ohledem na strategii Evropa 2020. Stanovení 
finančních těžišť tak odráží obsahové cíle programu.  
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Tabulka 2 Přehled investiční strategie programu spolupráce 

Prioritní 
osa 

Podpora z 
EFRR 
(EUR) 

Podíl (%) celkové 
podpory EU na 
celém programu 
spolupráce 
(za každý fond) 

Tematický 
cíl 

Investiční 
priority 

Specifické cíle 
odpovídající 
investičním prioritám 

Ukazatele výsledku 
odpovídající 
specifickému cíli 

EFRR ENI NPP 

1 15 796 707 10 0 0 

TC 5 
Podpora přizpůsobení 
se změně klimatu, 
předcházení rizik a 
řízení rizik 

 
b. 
Podpora investic 
zaměřených na řešení 
konkrétních rizik, zajištění 
odolnosti vůči katastrofám 
a vývoj systémů krizového 
řízení 

Posílení přeshraničního 
krizového řízení za 
účelem snížení rizika 
ohrožení lidí a majetku 

Hodnocení společných 
opatření k řízení rizik 

 
2 

 
68 715 674 

 
43,5 

 
0 

 
0 

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

 
b. 
Investice do vodního 
hospodářství s cílem plnit 
požadavky acquis Unie v 
oblasti životního prostředí a 
řešením potřeb investic, 
které podle zjištění 
členských států přesahují 
rámec těchto požadavků 

c. 
Zachování, ochrana, 
propagace a rozvoj 
přírodního a kulturního 
dědictví 

 
 
 
 

 
Zlepšení přeshraniční 
ochrany vod za účelem 
zvýšení kvality vod 
 
 
 
 
 
 
 
Zvýšení atraktivity 
společného přírodního a 
kulturního dědictví 
 
 
 
 
 
 

 
Zvýšení podílu útvarů 
povrchových vod, u nichž 
se uplatňují společná 
řešení 
 
 
 
 
 
 
Přenocování 
v programovém území 
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d. 
Ochrana a obnova 
biologické rozmanitosti a 
půdy a podpora 
ekosystémových služeb, 
včetně prostřednictvím sítě 
Natura 2000 a ekologických 
infrastruktur 

 
Prohloubení 
přeshraniční koordinace 
v oblasti ochrany přírody 
a krajiny za účelem 
zvýšení biodiverzity a 
zlepšení 
ekosystémových služeb 

 
Území, v němž se 
uplatňují společné 
přístupy 
 

 
3 

 
27 644 237 

 
17,5 

 
0 

 
0 

 
TC 10 
Investice do vzdělávání, 
odborné přípravy a 
odborného výcviku 
k získávání dovedností 
a do celoživotního 
vzdělávání 

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

 
Rozšíření 
přeshraničních nabídek 
vzdělávání 

 
Kvalita přeshraniční 
nabídky vzdělávání 

 
4 

 
36 332 425 

 
23 

 
0 

 
0 

 
TC 11 Posilování 
institucionální kapacity 
veřejných orgánů a 
zúčastněných stran a 
přispívání k účinné 
veřejné správě 

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

Posílení a rozvoj 
přeshraniční spolupráce 
na podporu dalšího 
společného rozvoje 
pohraničí 
 

 
Úroveň přeshraniční 
spolupráce 
 

 
5 

 
9 478 024 

 
6 

 
0 

 
0 

 
/ 

 
/ 

Zajištění a posílení 
efektivity a účinnosti 
programu. 

Zajištění úspěšné 
implementace programu 
a účinného využití 
prostředků EFRR. 

 
Není potřeba uvádět, 
protože příspěvek Unie na 
technickou pomoc 
nepřesáhne 15 mil. EUR. 



 

26  

2. PRIORITNÍ OSY 

2.A. Popis prioritních os jiných než technická pomoc 

 

2.A.1 Prioritní osa 1 

ID prioritní osy 1 

Název prioritní osy Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení 
rizikům a řízení rizik 

 

□ Celá prioritní osa bude 
realizována výhradně prostřed-
nictvím finančních nástrojů. 

 

□ Celá prioritní osa bude 
realizována výhradně prostřed-
nictvím finančních nástrojů 
zřízených na úrovni Unie. 

 

□ Celá prioritní osa bude 
realizována výhradně prostřed-
nictvím komunitně vedeného 
místního rozvoje. 

 

 

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

není relevantní 

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

Fond EFRR 

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

celkové způsobilé výdaje 

 

2.A.4 Investiční priorita  

Investiční priorita b) Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních 
rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů 
krizového řízení 

 

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

ID 1 b) 
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Specifický cíl Posílení přeshraničního krizového řízení za účelem 
snížení rizika ohrožení lidí a majetku 

Výsledky, kterých členské státy 
chtějí dosáhnout s podporou EU  

Zlepšení a zintenzivnění ochrany před následky 
povodňových událostí ve společném pohraničí se na 
základě zkušeností uplynulých let stalo jedním 
z významných úkolů. Aby bylo možné řešit společné 
problémy, je potřeba vypracovat koncepční podklady 
ochrany před povodněmi a provádět investice a 
preventivní opatření. Zintenzivnění, rozvoj a zlepšení 
spolupráce v rámci přeshraničního odvrácení ohrožení, 
ale i v oblasti požární ochrany, záchranných služeb a 
krizového řízení přispívá ke zlepšení společných postupů. 
Realizace bude probíhat zejména formou vytváření 
společných informačních a komunikačních systémů, 
pořizováním potřebného vybavení jeho společného 
využívání a s tím související harmonizací bezpečnostních 
standardů pro zabezpečení ochrany života, zdraví a 
majetku lidí ve společném pohraničí. 

Spolupráce v této oblasti povede k lepší přeshraniční 
koordinaci potřebných aktivit v oblasti ochrany před riziky 
a při jejich zvládání. Realizace koncepčních a 
systémových aktivit umožní včas identifikovat nebezpečí 
a operativně předávat informace příslušným subjektům 
na druhé straně hranice a rychleji tak reagovat na 
vzniklou situaci ohrožení. Právě rychlost reakce je jedním 
ze základních předpokladů pro minimalizaci následků 
situací ohrožení a katastrof. Společné investice do 
výstroje a vybavení umožní zajistit komplementaritu 
kompatibilitu využívané techniky a zvýšit tím přeshraniční 
akceschopnost zapojených jednotek v případech situací 
ohrožení a krizových situací. Další nezbytnou podmínkou 
je dostatečně kvalifikovaný personál, který bude schopen 
vzájemně se dorozumět, bude seznámen s postupy a 
taktikou při nasazování v krizových situacích a situacích 
ohrožení na druhé straně hranice a tudíž bude 
v případech výskytu ohrožení schopen suverénně 
reagovat. 

 
Tabulka 3 Specifické programové ukazatele výsledků  

ID Ukazatel Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

Výchozí 
rok 

Cílová 
hodnota

6
 

(2023) 

Zdroj 
údajů 

Četnost 
podávání zpráv 

1 Hodnocení 

společných 

opatření 

k řízení 

rizik 

známko-

vání 

pomocí 

školních 

známek, 

3,3 2014 2,9 evaluace/ 

dotazování 

evaluace/ 

dotazování 

v rámci roční 

zprávy v r. 2019 

a závěrečné 

                                                
 
6
 Cílové hodnoty mohou být kvalitativní nebo kvantitativní. 



 

28  

průměr zprávy 

 

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

2.A.6.1 Popis druhu a příkladů opatření, jež mají být podporována, a jejich 
očekávaného přínosu ke specifickým cílům, případně včetně stanovení 
hlavních cílových skupin, konkrétních cílových území a druhů příjemců 

Investiční priorita b) Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních 
rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů 
krizového řízení 

Opatření:  

- Koncepční a investiční protipovodňová ochrana 

Vinou zvýšeného výskytu extrémních povětrnostních jevů existuje v programovém území 
zvýšené riziko ohrožení obyvatel a majetku, zejména riziko výskytu povodní. Úzká 
spolupráce v oblasti zvládání povodňových rizik a protipovodňových opatření, ale i další 
rozvoj koncepčních podkladů se zaměřením na ochranu před povodňovými událostmi 
mohou vést ke zlepšení prevence a zabránění vzniku škod v případě výskytu krizových 
situací. Existující plány povodí tudíž musí být podrobeny analýze vzhledem k existujícím 
výzvám a přizpůsobeny podmínkám programového území. Je potřeba zpracovat chybějící a 
nezbytně potřebné plány společných postupů v případě výskytu povodní. Je nutné 
identifikovat potřebná přeshraniční ochranná opatření a provádět nezbytné investice do 
přeshraničních mechanismů ochrany. Důležitá je podpora informovanosti obyvatel i 
jednotlivých složek integrovaného záchranného systému, ale i výměna informací a údajů. 
Další rozvoj a zintenzivnění spolupráce je nutný nejen na národní úrovni, nýbrž obzvláště na 
regionální úrovni. Zde by se měl v přeshraniční spolupráci klást stále větší důraz také na 
menší přeshraniční povodí. Povodňové události z let 2010 a 2013 potvrdily nezbytnost 
příslušných opatření. Podpora těchto opatření významně přispívá ke snížení rizika ohrožení 
obyvatel a majetku ve společném programovém území a navíc probíhá v souladu se 
směrnicí o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (směrnice 2007/60/ES), podle níž je 
nutné provádět zejména koncepční přípravné práce v souvislosti se zvládáním povodňových 
rizik (tzv. plány pro zvládání povodňových rizik). 

Podpora v této oblasti má sloužit zejména ochraně obyvatel a podniků v povodích 
přeshraničních vodních toků. Na německé straně mohou podporu získat tyto subjekty: 

- orgány a jiné instituce Svobodného státu Sasko,  

- územní samosprávné celky a jejich instituce a svazky,  

- právnické osoby soukromého práva a veřejného práva.  

Na české straně mohou podporu získat tyto subjekty: 

- orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace, 

- vzdělávací instituce, 

- nestátní a neziskové organizace, 

- ESÚS.  

 

Opatření:  

- Přeshraniční investice do výstroje a vybavení, zejména do speciální techniky a 
do společných informačních systémů a komunikačních platforem vč. 
nezbytných doprovodných stavebních opatření vztahujících se k jednotlivým 
projektům 
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- Zlepšování spolupráce, zejména formou společných cvičení, odborné přípravy 
a školení, zejména jazykového vzdělávání, podporou práce s mládeží, vztahy 
s veřejností 

Pro zajištění bezpečnosti obyvatel a majetku ve společném pohraničí je nutné i nad rámec 
doposud dosažené úrovně nadále podporovat kooperace v oblasti požární ochrany, 
záchranných služeb a krizového řízení. V oblasti veřejné bezpečnosti, která zahrnuje 
požární ochranu, krizové řízení i zdravotnickou záchrannou službu, je dobrá komunikace na 
obou stranách hranice základem pro vzájemnou důvěru a tudíž i institucionálním základem 
pro přeshraniční spolupráci. Jednotlivé složky spadající pod veřejnou bezpečnost jsou 
závislé na informacích ze sousední země, pokud má být umožněna jejich vzájemná podpora 
v situacích ohrožení a v krizových situacích. Za tímto účelem je nezbytné vybudování a 
rozvoj přeshraničních informačních a komunikačních systémů, které spolupráci usnadňují, 
resp. umožňují. Patří sem také investice do výstroje a vybavení, zejména do speciální 
techniky, aby docházelo k další harmonizaci bezpečnostních standardů. Prostřednictvím 
vzájemného poskytování a společného využívání vybavení a vozidel a s tím souvisejících 
společných cvičení, výměny zkušeností a opatření na podporu jazykové vybavenosti a 
mezikulturních kompetencí bude docházet k dalšímu zintenzivnění spolupráce. Už vzniklý 
nedostatek dobrovolníků v oblasti požární ochrany a krizového řízení by měl být omezen 
prostřednictvím cílených opatření na podporu práce s mládeží, např. prostřednictvím 
zapojení veřejnosti. Pouze dobře fungující přeshraniční řízení v této oblasti může trvale 
přispět ke snížení bezpečnostních rizik v programovém území.  

Opatření slouží v první řadě obyvatelům a podnikům v programovém území, přičemž hlavní 
pozornost je zaměřena především na regiony ležící v bezprostřední blízkosti hranic. Na 
německé straně mohou podporu získat tyto subjekty: 

- orgány a jiné instituce Svobodného státu Sasko,  

- územní samosprávné celky a jejich instituce a svazky,  

- právnické osoby soukromého práva a veřejného práva. 

- Sociální partneři, kteří jsou přípustní podle čl. 131 finančního nařízení EU, tj. ti, kteří 
dle podle platného národního práva nemají právní subjektivitu za předpokladu, že 
jejich zástupci mají způsobilost činit právní úkony jejich jménem a nést finanční 
odpovědnost. 

Na české straně mohou podporu získat tyto subjekty: 

- orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace, 

- nestátní a neziskové organizace, 

- ESÚS.  

 

2.A.6.2 Hlavní zásady pro výběr operací 

Investiční priorita b) Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních 
rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů 
krizového řízení 

Podle článku 12 odstavec 4 nařízení (EU) č. 1299/2013 budou podporovány pouze takové 
projekty, na jejichž přípravě a realizaci spolupracují příjemci nejméně ze dvou zúčastněných 
států, kteří navíc spolupracují při personálním obsazení a/nebo financování operací. Pro 
každý projekt, na němž se podílejí dva nebo více příjemců, se podle článku 13 odstavec 1 
nařízení (EU) č. 1299/2013 určí hlavní příjemce (vedoucí partner, lead partner). Lead 
partner nese po organizační, obsahové a finanční stránce celkovou odpovědnost za projekt 
a je výhradním kontaktním subjektem a smluvním partnerem. Lead partner v dohodě 
stanoví modality upravující jeho vztahy s ostatními projektovými partnery.  
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Kromě minimálních předpokladů stanovených Komisí pro poskytnutí podpory projektům 
z přeshraničních programů budou uplatňována také odborná a specifická programová 
kritéria. Stěžejním zájmem při formulaci těchto kritérií bude zajištění transparentního a 
rovnoprávného zacházení se všemi nositeli projektů a s jejich projekty. Podle článku 110 
odstavec 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013 tato kritéria prověřuje a schvaluje 
monitorovací výbor. 

Prostřednictvím standardizovaného schématu kontrol bude zajištěna kvantifikace výsledků 
hodnocení. Stanovením minimálních standardů se zajistí, aby byly vybrány pouze takové 
projekty, které budou přinášet signifikantní výsledky ohledně naplňování cílů programu. 

 

2.A.6.3 Plánované využití finančních nástrojů 

Investiční priorita b) Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních 
rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů 
krizového řízení 

není relevantní 

 

2.A.6.4 Plánované využití velkých projektů 

Investiční priorita b) Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních 
rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů 
krizového řízení 

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

 

2.A.6.5 Ukazatele výstupů 

 

Tabulka 4 Společné a programově specifické ukazatele výstupů 

ID Ukazatel Měrná 
jednotka 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

Zdroj údajů Frekvence 
podávání 

zpráv 

OI1 Počet útvarů povrchových vod, 
u kterých jsou uplatňovány 
společné přístupy 

počet  4 vlastní 
evidence na 

základě údajů 
příjemců 

ročně v rámci 
podávání 
výročních 
zpráv 

OI2 Instituce, které se účastní 
společných projektů 

počet 40 vlastní 
evidence na 

základě údajů 
příjemců 

ročně v rámci 
podávání 
výročních 
zpráv 

 
 



 

31  

 

 
 
2.A.7 Výkonnostní rámec  

Tabulka 5 Výkonnostní rámec prioritní osy 

Prioritní 
osa 

Typ 
ukazatele 

ID Ukazatel nebo 
klíčový krok 
provádění  

Měrná 
jednotka 

 

Milník pro 
rok 2018 

 

Konečný cíl 
(2023) 

 

Zdroj údajů 

 

Popřípadě vysvětlení relevantnosti 
ukazatele  

 

1 ukazatel 
výstupu 

OI2 instituce, které se 
účastní 
společných 
projektů 

počet 12 40 vlastní evidence na 
základě údajů 
příjemců 

Ukazatel poskytuje obsáhlé informace 
o skutečné intenzitě spolupráce v této 
oblasti. 

Místo milníku byl zvolen prováděcí 
krok, protože se očekává, že v roce 
2018 bude zahájeno velké množství 
projektů, avšak jen malé množství 
z nich bude ukončeno. Prováděcí krok 
obsahuje všechny schválené projekty 
v daném období. 

1 finanční 
ukazatel 

FI1 certifikované 
výdaje, které byly 
učiněny příjemci a 
zahrnuty do 
žádostí o platby 
zaslaných EK 

EUR 1 019 276 15 796 707 vlastní evidence Ukazatel rozvoje programu 
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2.A.8 Kategorie zásahů  
 

Tabulky 6 až 9  Kategorie zásahů  

Tabulka 6 Oblast zásahu  

Dimenze 1 - Oblast zásahu (Intervenční oblast) 

Prioritní osa Kód Částka v € 

1 087 15 796 707 

 

Tabulka 7 Forma financování 

Dimenze 2 - Forma financování 

Prioritní osa Kód Částka v € 

1 01 15 796 707 

 

Tabulka 8 Typ území 

Dimenze 3 – Typ území 

Prioritní osa Kód Částka v € 

1 07 15 796 707 

 

Tabulka 9 Mechanismus územního plnění 

Dimenze 6 - Mechanismus územního plnění 

Prioritní osa Kód Částka v € 

1 07 15 796 707 

2.A.9 Shrnutí plánovaného využití technické pomoci, jež v případě nutnosti 
zahrnuje i kroky k posílení správní kapacity orgánů zapojených do řízení a 
kontroly programů a příjemců a v nezbytném případě také opatření k posílení 
správní kapacity příslušných partnerů, aby se mohli podílet na provádění 
programů 

Prioritní osa Technická pomoc 

Využívání technické pomoci se řídí zejména ustanoveními článku 58 nařízení (EU) 
č. 1303/2013 ve spojení s článkem 17 nařízení (EU) č. 1299/2013. Na výdaje technické 
pomoci má být využito celkem 6 % prostředků alokovaných pro program. Předmětem 
podpory budou výdaje v souvislosti s přípravou, řízením, monitorováním, hodnocením, 
zajišťováním informovanosti a komunikací, vytvářením sítí, řešením sporů a v souvislosti 
s auditem a kontrolou. Tato opatření se mohou týkat také předchozího a následujícího 
programového období. 

Využívání technické pomoci se bude nadále důsledně řídit hlavními principy přeshraniční 
spolupráce. Mimořádný význam má v této souvislosti posilování společných struktur a 
vytváření transparentních postupů. Lze očekávat, že díky tomu dojde k usnadnění realizace 
programu a jeho monitorování. 



 

33  

2.B.1 Prioritní osa 2 

ID prioritní osy 2 

Název prioritní osy Zachování a ochrana životního prostředí a podpora 
účinného využívání zdrojů 

 

□ Celá prioritní osa bude 
realizována výhradně prostřed-
nictvím finančních nástrojů. 

 

□ Celá prioritní osa bude 
realizována výhradně prostřed-
nictvím finančních nástrojů 
zřízených na úrovni Unie. 

 

□ Celá prioritní osa bude 
realizována výhradně prostřed-
nictvím komunitně vedeného 
místního rozvoje. 

 

 

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

není relevantní 

 

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

Fond EFRR 

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

celkové způsobilé výdaje 

 

2.B.4 Investiční priorita  

Investiční priorita b) Investice do vodního hospodářství s cílem plnit 
požadavky acquis Unie v oblasti životního prostředí a 
řešení potřeb investic, které podle zjištění členských států 
přesahují rámec těchto požadavků 

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

Investiční priorita d) Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a 
podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím 
sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur 
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2.B.5 Specifické cíle odpovídající investiční prioritě a očekávané výsledky 

ID 2b) 

Specifický cíl Zlepšení přeshraniční ochrany vod za účelem zvýšení 
kvality vod 

Výsledky, kterých členské státy 
chtějí dosáhnout s podporou EU  

Kooperace v oblasti ochrany vod mají aktivně přispět ke 
snížení zatížení životního prostředí a ekologických rizik, 
ke zlepšení kvality ochrany životního prostředí a ke 
zvýšení kvality lokality. Tím bude v česko-saském 
pohraničí docházet k podpoře trvale udržitelného rozvoje 
šetrného k životnímu prostředí. Zachování a zlepšení 
všech složek životního prostředí se zajistí prostřednictvím 
zlepšení vodních ekosystémů, kvality povrchových vod a 
kvality podzemních vod ve spojení s případnými 
doprovodnými koncepčními a výzkumnými činnostmi. 
Plánované aktivity zaměřené na zlepšení stavu 
jednotlivých útvarů vod souvisí s další implementací 
rámcové směrnice EU pro vodní politiku (směrnice 
2000/60/ES). Vyžaduje si to přeshraniční koordinaci, 
protože při obhospodařování oblastí povodí jednotlivých 
řek nesmějí hrát státní hranice žádnou roli. 

 

ID 2c) 

Specifický cíl Zvýšení atraktivity společného přírodního a kulturního 
dědictví 

Výsledky, kterých členské státy 
chtějí dosáhnout s podporou EU  

Zachování a péče o přírodní a kulturní krajinu a historické 
krajinné prvky přispívá k vytváření a zintenzivnění 
udržitelného cestovního ruchu. Přináší to pozitivní efekty 
pro společenský a hospodářský rozvoj programového 
území. Kromě zachování a propagace společného 
kulturního dědictví, zintenzivnění česko-německé 
spolupráce v oblasti kultury a budování a rozšiřování 
společného kulturního cestovního ruchu bude předmětem 
podpory rozvoj tržní pozice prostřednictvím posílení 
konkurenceschopnosti sektoru cestovního ruchu, v němž 
převažují malé a středně velké podniky. Posilování 
výkonnosti infrastruktury cestovního ruchu jednotlivých 
destinací, ale i spolupráce destinací, marketing a vývoj 
produktů destinací a profilování pohraničí coby vysoce 
kvalitního turistického cíle podporuje udržitelný 
hospodářský rozvoj programového území. Důležité je 
dále rozvíjet a zintenzivňovat nejen kooperace zaměřené 
na ochranu, propagaci a rozvoj kulturního a přírodního 
dědictví či umění a kultury, ale také kooperace zaměřené 
na rozvoj turisticko-kulturní infrastruktury. Společné 
programové území se už z důvodu své úzké geografické, 
historické a kulturní provázanosti považuje za společný 
region, který je možné udržitelně podporovat pouze jako 
jedno společné území. Pro naplnění těchto cílů a v zájmu 
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dlouhodobého a udržitelného zajištění provázanosti 
regionu je nezbytné dobré dopravní zpřístupnění 
přírodního a kulturního bohatství nacházejícího se 
v programovém území. Je potřeba zlepšit napojení 
pohraničního regionu na důležité přeshraniční dopravní 
osy a nadále odstraňovat existující překážky a nedostatky 
z hlediska výkonnosti přeshraničních dopravních spojnic. 
Lepší dostupnost příhraničního regionu a jeho napojení 
na důležité přeshraniční dopravní osy povedou ke 
zvýšení kvality této lokality a přinesou důležité impulzy 
pro rozvoj hospodářství, zejména v oblasti malých a 
středně velkých podniků v sektoru cestovního ruchu.  

 

ID 2 d) 

Specifický cíl Prohloubení přeshraniční koordinace v oblasti ochrany 
přírody a krajiny za účelem zvýšení biodiverzity a 
zlepšení ekosystémových služeb 

Výsledky, kterých členské státy 
chtějí dosáhnout s podporou EU  

Opatření ke snížení zatížení životního prostředí a 
ekologických rizik a ke zlepšení kvality ochrany životního 
prostředí mají vést k trvalému zlepšení přeshraniční 
koordinace v oblasti ochrany přírody a krajiny. Kromě 
opatření v oblasti ochrany přírody, lesů a krajiny to 
zahrnuje také aktivity v oblasti ochrany klimatu a vod. 
Dále budou ve smyslu myšlenky trvalé udržitelnosti 
podporována opatření zaměřená na posílení 
ekologického povědomí a na senzibilizaci veřejnosti pro 
udržitelné nakládání s přírodními zdroji. Snížením 
zatížení životního prostředí a ekologických rizik mají být 
zajištěny základy života lidí a zároveň se tím má přispět 
ke zvýšení atraktivity krajiny a tím také k podpoře při 
vytváření a zachování pracovních míst a k zajištění 
evropské soustavy chráněných území. Díky zlepšenému 
stavu životního prostředí mohou být dále zlepšovány 
rámcové podmínky pro pozitivní rozvoj příhraničních 
přírodních oblastí a pro kooperace. Mimoto je možné 
výrazně přispět k zachování, obnově a zlepšení 
biologické rozmanitosti. Pro tento účel je důležité 
zejména budování a rozvíjení trvalých kooperací v oblasti 
životního prostředí, které kromě zlepšování kvality 
ochrany životního prostředí přispívají také ke zvyšování 
kvality lokality. V popředí zájmu je přitom strategický 
přístup ochrany přírody spočívající v zamezení nebo 
snižování ohrožení biodiverzity a ve stabilizaci 
ekosystémů. 
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Tabulka 3 Specifické programové ukazatele výsledků 

ID Ukazatel Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

Výchozí 
rok 

Cílová 
hodnota

7
 

(2023) 

Zdroj 
údajů 

Četnost 
podávání 

zpráv 

2.1 Zvýšení podílu 

útvarů 

povrchových 

vod, u nichž se 

uplatňují 

společná 

řešení 

procenta 8 2013 11 sběr 

údajů na 

základě 

dat 

příjemců 

v rámci roční 

zprávy v r. 

2019 a 

závěrečné 

zprávy 

2.2 Přenocování 

v programové

m území 

počet 21 057 852 2013 21 057 852 statistika v rámci roční 

zprávy v r. 

2019 a 

závěrečné 

zprávy 

2.3 Území, v němž 

se uplatňují 

společné 

přístupy 

ha 390 2013 1300 sběr 

údajů na 

základě 

dat 

příjemců 

v rámci roční 

zprávy v r. 

2019 a 

závěrečné 

zprávy 

 

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

2.B.6.1 Popis druhu a příkladů opatření, jež mají být podporována, a jejich 
očekávaného přínosu ke specifickým cílům, případně včetně stanovení 
hlavních cílových skupin, konkrétních cílových území a druhů příjemců 

Investiční priorita b) Investice do vodního hospodářství s cílem plnit 
požadavky acquis Unie v oblasti životního prostředí a 
řešení potřeb investic, které podle zjištění členských států 
přesahují rámec těchto požadavků 

Opatření:  

- Přeshraniční opatření na zlepšení kvality vod a stavu vodních toků a útvarů 
podzemních i povrchových vod v přeshraničních povodích 

Na základě rámcové směrnice EU pro vodní politiku (směrnice 2000/60/ES) mají členské 
státy povinnost dosáhnout dobrého chemického a ekologického stavu vod v období platnosti 
plánů povodí do roku 2015, popřípadě v období platnosti druhých a třetích plánů povodí do 
roku 2021, resp. do roku 2028. K tomu mají efektivně přispět opatření realizovaná v této 
oblasti. Dosažení tohoto cíle je ovšem možné jen v rámci přeshraniční spolupráce, protože 
přírodní stanoviště se neřídí politickými hranicemi států. Efektivního zlepšení kvality vod lze i 
v dlouhodobém horizontu dosáhnout pouze na základě koordinovaného a společného 
postupu pro programové území jako celek. Vedle opatření zaměřených na zlepšení kvality 
vod tudíž mají být vypracovány společné plány povodí a programy opatření, zejména se 

                                                
 
7
 Cílové hodnoty mohou být kvalitativní nebo kvantitativní. 
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zřetelem na požadavky rámcové směrnice EU pro vodní politiku. Navíc mají být 
renaturalizovány vodní toky a zlepšena jejich průchodnost. Důležitými prvky jsou v této 
souvislosti výměna informací a pořádání odborných konferencí.  

Prostřednictvím těchto opatření bude pozitivně ovlivněn celkový stav vod v programovém 
území, čímž se přispěje ke zlepšení životního prostředí. Kromě životního prostředí budou ze 
zamýšlených opatření těžit také obyvatelé a podnikatelské subjekty v programovém území. 
Opatření budou na německé straně realizovat tyto subjekty: 

- orgány a jiné instituce Svobodného státu Sasko,  

- územní samosprávné celky a jejich instituce a svazky,  

- právnické osoby soukromého práva a veřejného práva.  

Na české straně budou opatření realizovat tyto subjekty: 

- orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace, 

- vzdělávací instituce, 

- nestátní a neziskové organizace, 

- ESÚS 

 

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

Opatření: 

- Investice do zachování a ochrany, propagace a rozvoje kulturního a přírodního 
dědictví, uměleckých objektů a kulturních projektů 

Prostřednictvím projektů zaměřených na revitalizaci a zachování společného kulturního 
dědictví, uměleckých a kulturních objektů a různorodých aktivit v oblasti umění a kultury má 
být posílena společná kulturní identita. Přispívá k tomu také cílený přeshraniční výzkum 
kulturního dědictví. Snahou je zintenzivnit např. spolupráci muzeí či kulturních institucí a 
spolupráci při pořádání akcí. Jednu z priorit navíc tvoří akce se zaměřením na propojení 
kulturních nabídek a na zachování a zajištění památek.  

Prostřednictvím podpory v této oblasti dojde k dalšímu zhodnocení programového území 
coby společného kulturního a přírodního prostoru. Kromě četných uměleckých a kulturních 
objektů z ní proto bude těžit také kulturní a přírodní dědictví a také sektor cestovního ruchu. 
Opatření budou na německé straně realizovat tyto subjekty: 

- orgány a jiné instituce Svobodného státu Sasko,  

- územní samosprávné celky a jejich instituce a svazky,  

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

Na české straně budou opatření realizovat tyto subjekty: 

- orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace, 

- vzdělávací instituce, 

- nestátní a neziskové organizace, 

- ESÚS.  

 

Opatření: 

- Opatření na podporu kulturního a přírodního cestovního ruchu 

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

- Společný vývoj koncepcí a produktů a realizace společných marketingových 
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opatření, propojení jednotlivých zařízení a tvorba systémů pro společný 
management 

Vzniklý přeshraniční region cestovního ruchu a rekreace se má dále rozvíjet. K tomu přispějí 
investice do turistické a kulturní infrastruktury, propojení jednotlivých turistických zařízení, 
společný marketing nabídek cestovního ruchu, společný vývoj koncepcí a produktů a 
zintenzivnění spolupráce partnerů ze sektoru cestovního ruchu. Významný přínos má také 
lepší dopravní zpřístupnění pohraničního regionu. Proto se budou podporovat opatření 
dopravní infrastruktury, která vhodně doplňují jiná opatření v oblasti turisticko-kulturní 
infrastruktury a napomáhají lepšímu dopravnímu napojení přírodních a kulturních statků 
v pohraničí. Díky tomu bude možné odstraňovat existující překážky v síti pozemních 
komunikací a dále zlepšovat stav výstavby silnic. Realizovat se budou především projekty 
silničních staveb s mimořádnou přeshraniční přidanou hodnotou. 

Pomocí těchto opatření dojde k dalšímu zhodnocení programového území coby společného 
turistického regionu. Z podpory bude těžit sektor cestovního ruchu a tudíž malé a středně 
velké podniky. Opatření budou na německé straně realizovat tyto subjekty: 

- orgány a jiné instituce Svobodného státu Sasko,  

- územní samosprávné celky a jejich instituce a svazky,  

- právnické osoby soukromého práva a veřejného práva. 

Opatření v oblasti dopravní infrastruktury budou realizovat tyto subjekty: 

- orgány Svobodného státu Sasko a územních samosprávných celků, příslušné pro 
výstavbu, provozování a údržbu silnic. 

Na české straně mohou podporu získat tyto subjekty: 

- orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace, 

- vzdělávací instituce, 

- nestátní a neziskové organizace, 

- ESÚS. 

 

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

Opatření: 

- Společné plánování, přeshraniční management a realizace společných 
opatření v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, péče o krajinu, 
ochrany půdy a lesů včetně biotopů, biodiverzity a sítě NATURA 2000 

Prostřednictvím vhodným kooperačních opatření se má čelit převládajícím problémům 
v oblasti ochrany životního prostředí. Zvýšení potenciálu využití území má významně přispět 
k zachování krajinného a přírodního prostoru. Z důvodu geografické provázanosti 
programového území spočívá jeden z důležitých úkolů v zajištění zachování udržitelného 
životního prostoru pomocí cílených kooperačních opatření v oblasti ochrany klimatu a lesů. 
Významnou roli v tom sehrávají kooperační opatření, u nichž kromě potřebné výměny 
informací dochází také k vývoji a realizaci společných postupů.  

Opatření slouží převážně zachování přirozeného životního prostoru v programovém území a 
ochraně životního prostředí. Díky nim dojde ke zvýšení kvality života ve společném 
programovém území, což bude přínosem nejen pro obyvatele, ale také pro rozvoj 
hospodářství. Vhodnými příjemci v této oblasti jsou na německé straně: 

- orgány a jiné instituce Svobodného státu Sasko,  

- územní samosprávné celky a jejich instituce a svazky,  
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- právnické osoby soukromého práva a veřejného práva.  

Na české straně jsou vhodnými příjemci: 

- orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace, 

- vzdělávací instituce, 

- nestátní a neziskové organizace, 

- ESÚS. 

 

2.B.6.2 Hlavní zásady pro výběr operací 

Investiční priorita b) Investice do vodního hospodářství s cílem plnit 
požadavky acquis Unie v oblasti životního prostředí a 
řešení potřeb investic, které podle zjištění členských států 
přesahují rámec těchto požadavků 

Uplatní se postup popsaný v bodu 2.A.6.2 

 

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

Uplatní se postup popsaný v bodu 2.A.6.2 

 

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

Uplatní se postup popsaný v bodu 2.A.6.2 

 

2.B.6.3 Plánované využití finančních nástrojů 

Investiční priorita b) Investice do vodního hospodářství s cílem plnit 
požadavky acquis Unie v oblasti životního prostředí a 
řešení potřeb investic, které podle zjištění členských států 
přesahují rámec těchto požadavků 

není relevantní 

 

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

není relevantní 

 

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

není relevantní 
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2.B.6.4 Plánované využití velkých projektů 

Investiční priorita b) Investice do vodního hospodářství s cílem plnit 
požadavky acquis Unie v oblasti životního prostředí a 
řešení potřeb investic, které podle zjištění členských států 
přesahují rámec těchto požadavků 

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

 

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

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

 

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

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

 

2.B.6.5 Ukazatele výstupů 

Tabulka 4 Společné a programově specifické ukazatele výstupů 

ID Ukazatel Měrná jednotka Cílová 
hodnota 
(2023) 

Zdroj údajů Četnost 

podávání zpráv 

OI3 Společné aktivity 
zaměřené na ochranu 
nebo zlepšení kvality 
vod 

počet 5 vlastní 
evidence na 

základě 
údajů 

příjemců 

ročně v rámci 
podávání 

výročních zpráv 

OI4 Podpořené přírodní a 
kulturní statky včetně 
turistické infrastruktury 

počet 45 vlastní 
evidence na 

základě 
údajů 

příjemců 

ročně v rámci 
podávání 

výročních zpráv 

OI5 Společná koncepční 
opatření a 
marketingová opatření 

počet 10 vlastní 
evidence na 

základě 
údajů 

příjemců 

ročně v rámci 
podávání 

výročních zpráv 

OI6 Dopravní zpřístupnění 
přírodních a kulturních 
statků 

km 8 vlastní 
evidence na 

základě 
údajů 

příjemců 

ročně v rámci 
podávání 

výročních zpráv 
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OI7 Rozloha území 
podpořených za 
účelem zlepšení jejich 
stavu 

ha 340 vlastní 
evidence na 

základě 
údajů 

příjemců 

ročně v rámci 
podávání 

výročních zpráv 

OI8 Počet nově 
vytvořených strategií a 
nástrojů  

počet 10 vlastní 
evidence na 

základě 
údajů 

příjemců 

ročně v rámci 
podávání 

výročních zpráv 
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2.B.7 Výkonnostní rámec  

Tabulka 5 Výkonnostní rámec prioritní osy 

Prioritní 
osa 

Typ 
ukazatele 

ID Ukazatel nebo 
klíčový krok 
provádění  

Měrná 
jednotka 

 

Milník pro 
rok 2018 

 

Konečný cíl 
(2023) 

 

Zdroj údajů 

 

Popřípadě vysvětlení relevantnosti 
ukazatele 

 

2 ukazatel 
výstupu 

OI3 společné aktivity 
zaměřené na 
ochranu nebo 
zlepšení kvality 
vod 

počet 2 5 vlastní 
evidence na 
základě údajů 
příjemců 

Ukazatel poskytuje obsáhlé informace o 
skutečné intenzitě spolupráce v této oblasti. 

Místo milníku byl zvolen prováděcí krok, 
protože se očekává, že v roce 2018 bude 
zahájeno velké množství projektů, avšak jen 
malé množství z nich bude ukončeno. 
Prováděcí krok obsahuje všechny 
schválené projekty v daném období. 

2 ukazatel 
výstupu 

OI4 podpořené 
přírodní a 
kulturní statky 
včetně turistické 
infrastruktury 

počet 10 45 vlastní 
evidence na 
základě údajů 
příjemců 

Ukazatel poskytuje obsáhlé informace o 
skutečné intenzitě spolupráce v této oblasti. 

Místo milníku byl zvolen prováděcí krok, 
protože se očekává, že v roce 2018 bude 
zahájeno velké množství projektů, avšak jen 
malé množství z nich bude ukončeno. 
Prováděcí krok obsahuje všechny 
schválené projekty v daném období. 

2 finanční 
ukazatel 

FI2 certifikované 
výdaje, které 
byly učiněny 
příjemci a 
zahrnuty do 
žádostí o platby 
zaslaných EK 

EUR 4 433 851 68 715 674 vlastní 
evidence 

Ukazatel pro sledování pokroku programu 
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2.B.8 Kategorie zásahů (Kategorie intervencí) 

 

Tabulky 6 až 9  Kategorie zásahů (Kategorie intervencí) 

Tabulka 6 Oblast zásahu (Intervenční oblast) 

Dimenze 1 - Oblast zásahu (Intervenční oblast) 

Prioritní osa Kód Částka v € 

2 021 7 898 353 

2 034 17 376 377 

2 085 9 478 024 

2 092 16 981 460 

2 093 5 660 487 

2 094 11 320 973 

 

Tabulka 7 Forma financování 

Dimenze 2 - Forma financování 

Prioritní osa Kód Částka v € 

2 01 68 715 674 

 

Tabulka 8 Typ území 

Dimenze 3 – Typ území 

Prioritní osa Kód Částka v € 

2 07 68 715 674 

 

Tabulka 9 Mechanismus územního plnění 

Dimenze 6 – Mechanismus územního plnění 

Prioritní osa Kód Částka v € 

2 07 68 715 674 

 

2.B.9 Shrnutí plánovaného využití technické pomoci, jež v případě nutnosti 
zahrnuje i kroky k posílení správní kapacity orgánů zapojených do řízení a 
kontroly programů a příjemců a v nezbytném případě také opatření k posílení 
správní kapacity příslušných partnerů, aby se mohli podílet na provádění 
programů 

Prioritní osa Technická pomoc 

Platí výklad uvedený v kap. 2.A.9 
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2.C.1 Prioritní osa 3 

ID prioritní osy 3 

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

 

□ Celá prioritní osa bude 
realizována výhradně prostřed-
nictvím finančních nástrojů. 

 

□ Celá prioritní osa bude 
realizována výhradně prostřed-
nictvím finančních nástrojů 
zřízených na úrovni Unie. 

 

□ Celá prioritní osa bude 
realizována výhradně prostřed-
nictvím komunitně vedeného 
místního rozvoje. 

 

 

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

není relevantní 

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

Fond EFRR 

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

celkové způsobilé výdaje 

 

2.C.4 Investiční priorita  

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

 

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

ID 3 a) iii) 

Specifický cíl Rozšíření přeshraničních nabídek vzdělávání 

Výsledky, kterých členské státy 
chtějí dosáhnout s podporou EU  

Programové území se vyznačuje rostoucím nedostatkem 
kvalifikovaných pracovníků a nedostatkem možností 
odborného vzdělávání a přípravy a zvyšování kvalifikace 
v souladu s potřebami území. Základní potřebou je proto 
podpora dalšího rozvoje nabídek vzdělávání v souladu 
s potřebami. Realizací opatření předpokládaných v rámci 
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této prioritní osy bude dosaženo několik efektů. 
Posílením celoživotního vzdělávání se přispěje k sociální 
soudržnosti a mezikulturnímu dialogu. Společné 
vzdělávací aktivity v rámci celoživotního vzdělávání navíc 
povedou k lepším možnostem uplatnění na společném 
trhu práce a díky tomu budou mít pozitivní dopad na růst 
zaměstnanosti. Vzdělávání začíná už v raném dětství; 
zamýšlená opatření se proto zaměřují na různé věkové 
skupiny. V kontextu sousedských vztahů má navíc 
značný význam jazyková výuka a získávání 
mezikulturních schopností. Pomocí lepších a vyšších 
kvalifikací je možné snížit převládající deficity v oblasti 
zaměstnanosti. Jedním z důležitých podmínek je zlepšení 
podmínek absolventů při vstupu na trh práce po ukončení 
vzdělání. K tomu by měla přispět jak spolupráce 
vzdělávacích institucí a aktérů na trhu práce na všech 
úrovních, která umožní žákům včetně učňů a studentům 
včetně účastníků dalšího vzdělávání rozšířit si kvalifikaci, 
tak i aktivity zaměřené na přizpůsobování vzdělávacího 
systému potřebám a požadavkům trhu práce (např. 
spolupráce se zaměstnavateli a odbory při rozvoji, 
vhodných vzdělávacích programů, stáže ve firmách 
apod.). Podpora v této oblasti povede k posílení 
konkurenceschopnosti a zaměstnatelnosti, růstu 
zaměstnanosti a k rozvoji podnikatelského ducha. 

 
 

Tabulka 3 Specifické programové ukazatele výsledků 

ID Ukazatel Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnot

a 

Výchozí 
rok 

Cílová 
hodnota
8
 (2023) 

Zdroj 
údajů 

Četnost 
podávání 

zpráv 

3 Kvalita 

přeshraniční 

nabídky 

vzdělávání 

znám-

kování 

pomocí 

školních 

známek, 

průměr 

3,8 2014 3,5 evaluace/ 

dotazování 

odborníků 

evaluace/ 

dotazování 

v rámci roční 

zprávy v r. 

2019 a 

závěrečné 

zprávy 

 

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

2.A.6.1 Popis druhu a příkladů opatření, jež mají být podporována, a jejich 
očekávaného přínosu ke specifickým cílům, případně včetně stanovení 
hlavních cílových skupin, konkrétních cílových území a druhů příjemců 

Investiční priorita 3 a) iii) Investice do vzdělávání, odborné přípravy a 
školení za účelem získávání dovedností a celoživotního 
učení: vypracováním a naplňováním společných 

                                                
 
8
 Cílové hodnoty mohou být kvalitativní nebo kvantitativní. 
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programů vzdělávání, odborné přípravy a školení 

 

Opatření:  

- Opatření předškolního vzdělávání 

- Podpora školních projektů a profesní kvalifikace v oblasti vzdělávání 

- Podpora opatření v rámci přeshraniční odborné přípravy, dalšího vzdělávání a 
kvalifikace a opatření za účelem přizpůsobení vzdělávání trhu práce včetně 
opatření pro přenos vzdělávání  

- Podpora environmentálního vzdělávání a ekologického povědomí 

- Zlepšování jazykové vybavenosti a mezikulturních kompetencí 

- Kooperační opatření vysokých škol, vzdělávacích institucí a podniků za 
účelem přenosu know-how na rozhraní mezi hospodářstvím a společností, 
budování a rozšiřování akademických kooperačních sítí a podpora mobility 

Vzdělávání je spolu s celoživotním vzděláváním/učením a s profesní kvalifikací klíčem 
k dlouhodobému zajištění konkurenceschopnosti programového území. V rámci opatření 
předškolního vzdělávání se tudíž mají realizovat projekty vedoucí ke zlepšení přeshraniční 
spolupráce v oblasti péče o děti a mládež. Předmětem podpory zde mají být zejména 
výměnné pobyty pracovníků a stáže, společná jazyková výuka pedagogických pracovníků a 
zvyšování jejich kvalifikace v oblasti výuky jazyků pro děti v předškolním věku 
v předškolních zařízeních pro děti. Navíc se má podporovat vývoj a prověřování nových 
obsahových koncepcí v předškolních zařízeních pro děti, zpracovávání materiálů pro výuku 
cizích jazyků, výměna zkušeností a investice do předškolních zařízení pro děti 
v příhraničních oblastech. 

Ve školní oblasti se má dále rozvíjet a zintenzivňovat přeshraniční spolupráce škol. Patří 
sem zakládání partnerství škol a vytváření kooperačních sítí včetně s tím souvisejících 
infrastrukturních opatření. Pomocí iniciativ pro mezikulturní vzdělávání, vývoje a využívání 
společných didaktických materiálů, realizace společných aktivit dalšího vzdělávání, 
zlepšování jazykové vybavenosti a výměny zkušeností mají v této oblasti vznikat udržitelné 
a dlouhodobé kooperace. 

Vzdělávací opatření, zejména v oblasti profesní odborné přípravy, dalšího vzdělávání a 
zvyšování kvalifikace mají přispět k boji proti nezaměstnanosti mládeže. Má být zajištěna 
transparence, pokud jde o možnosti vzdělávání a dalšího vzdělávání, uznávání absolutorií a 
pracovních možností a tím má být umožněno zprostředkování pracovních míst přes hranice 
zemí. Opatření jsou zaměřena na dlouhodobé zajištění potřeby kvalifikované pracovní síly a 
na podporu výměny kvalifikovaných pracovníků. Jedním ze stěžejních požadavků je vyvíjet 
společné nabídky vzdělávání v souladu s potřebami a dále je rozšiřovat. Do této oblasti 
spadá také výuka jazyků, výměny zkušeností, přenos stávajících zavedených opatření 
odborné přípravy a výměna informací a zkušeností s těmito opatřeními, ale také stáže či 
praxe v rámci opatření profesní odborné přípravy, dalšího vzdělávání a zvyšování 
kvalifikace.  

V rámci environmentálního vzdělávání by se měly intenzivněji využívat potenciály pro vývoj 
společných nabídek vzdělávání a vzdělávacích aktivit a měly by být etablovány jako 
lokalizační faktor. Zejména u mladé generace je potřeba vytvořit povědomí o tématech 
relevantních z hlediska budoucnosti, jako je např. odpadové hospodářství druhotných 
surovin. Kromě vývoje nových obsahových koncepcí aktivit environmentálního vzdělávání a 
jejich prověřování má být předmětem podpory také zpracovávání didaktických a výukových 
materiálů, ale i výměna zkušeností.  

Osvojení si jazyka sousední země je jednou z důležitých priorit pro úspěšnou spolupráci 
v příhraničních oblastech. Mezikulturní kompetence je navíc jednou z klíčových kvalifikací a 
faktorem úspěšného uplatnění v produktivním životě ve společném pohraničí. Podpora 
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výuky jazyků, ale i mezikulturního dialogu je tudíž jedním ze stěžejních předpokladů pro 
dosažení cíle spočívajícího jednak v respektování kulturní identity, ale zároveň i v trvalém 
překlenutí kulturních rozdílů. Proto se má podporovat také znalost a chápání rozmanitosti 
regionálních kultur. Zároveň se má podporovat i vytváření kooperací, které poskytují širokou 
nabídku aktivit zejména pro mladé lidi a starají se o zachování společného kulturního 
dědictví. Předmětem podpory má být vytváření společné soudobé kulturní identity. Podpora 
v této oblasti se přitom vztahuje na všechny věkové skupiny a na všechny instituce, které se 
aktivně zasazují za rozvoj spolupráce v pohraničí a podporují ji.  

Kooperační opatření vysokých škol a vzdělávacích institucí mají posílit přenos vědomostí 
v celém pohraničním regionu a tím generovat dodatečné ekonomické potenciály blahobytu, 
které nepřímo posílí jak hospodářský růst regionu, tak i mezikulturní porozumění 
v příhraničí. Vědecké instituce a podnikatelské subjekty by v zájmu posílení potenciálů trhu 
práce měly ve společném pohraničí vytvářet hodnototvorné sítě, které přispějí k robustnímu 
hospodářskému rozmachu. 

Uvedená opatření se obracejí v první řadě na obyvatele společného programového území 
všech věkových skupiny a na odborníky z oblasti vzdělávání. Kromě toho jsou opatření 
zaměřena na předškolní zařízení pro děti a na vzdělávací zařízení z programového území. 
Díky jejich posílené integraci v pohraničí dojde k vytvoření jednoho ze stěžejních 
předpokladů pro další rozvoj společného životního a hospodářského prostoru. Na německé 
straně budou opatření realizovat tyto subjekty: 

- orgány a jiné instituce Svobodného státu Sasko,  

- územní samosprávné celky a jejich instituce a svazky,  

- právnické osoby soukromého práva a veřejného práva,  

- organizace sociálních partnerů podle článku 131 finančního nařízení o souhrnném 
rozpočtu Unie, které nemají právní subjektivitu podle platného vnitrostátního práva, 
pokud jejich zástupci mají způsobilost činit právní úkony jejich jménem a nést 
finanční odpovědnost.  

Na české straně budou opatření realizovat tyto subjekty: 

- orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace, 

- vzdělávací instituce, 

- nestátní a neziskové organizace, 

- ESÚS, 

- podnikatelské subjekty. 

 

2.C.6.2 Hlavní zásady pro výběr operací 

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

Uplatní se postup popsaný v bodu 2.A.6.2 

 

2.C.6.3 Plánované využití finančních nástrojů 

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

není relevantní 

 

2.C.6.4 Plánované využití velkých projektů 

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

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

 

2.C.6.5 Ukazatele výstupů 

Tabulka 4 Společné a programově specifické ukazatele výstupů 

ID Ukazatel Měrná 
jednotka 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

Zdroj údajů Četnost 
podávání 

zpráv 

OI9 Osoby, které se zúčastnily 
vzdělávacích opatření 

počet 9000 vlastní 
evidence na 

základě údajů 
příjemců 

ročně v rámci 
podávání 
výročních 
zpráv 

OI10 Opatření k harmonizaci/adap-
taci a vývoji společných 
nabídek vzdělávání 

počet 7 vlastní 
evidence na 

základě údajů 
příjemců 

ročně v rámci 
podávání 
výročních 
zpráv 
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2.C.7 Výkonnostní rámec  

 

Tabulka 5 Výkonnostní rámec prioritní osy 

Prioritní 
osa 

Typ 
ukazatele 

ID Ukazatel nebo 
klíčový krok 
provádění 

Měrná 
jednotka 

Milník pro 
rok 2018 

 

Konečný cíl 
(2023) 

Zdroj údajů Popřípadě vysvětlení relevantnosti 
ukazatele 

3 ukazatel 
výstupu 

OI9 osoby, které se 
zúčastnily 
vzdělávacích 
opatření 

počet 900 9000 vlastní 
evidence na 
základě údajů 
příjemců 

Ukazatel poskytuje obsáhlé informace o 
skutečné intenzitě spolupráce v této oblasti. 

Místo milníku byl zvolen prováděcí krok, 
protože se očekává, že v roce 2018 bude 
zahájeno velké množství projektů, avšak jen 
malé množství z nich bude ukončeno. 
Prováděcí krok obsahuje všechny 
schválené projekty v daném období. 

3 finanční 
ukazatel 

FI13 certifikované 
výdaje, které 
byly učiněny 
příjemci a 
zahrnuty do 
žádostí o platby 
zaslaných EK 

EUR 1 783 733 27 644 237 vlastní 
evidence 

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

 

Tabulky 6 až 9  Kategorie zásahů 

Tabulka 6 Oblast zásahu 

Dimenze 1 - Oblast zásahu (Intervenční oblast) 

Prioritní osa Kód Částka v € 

3 117 13.822.119 

3 118 13.822.118 

 

Tabulka 7 Forma financování 

Dimenze 2 - Forma financování 

Prioritní osa Kód Částka v € 

3 01 27 644 237 

 

Tabulka 8 Typ území 

Dimenze 3 – Typ území 

Prioritní osa Kód Částka v € 

3 07 27 644 237 

 

Tabulka 9 Mechanismus územního plnění 

Dimenze 6 - Mechanismus územního plnění 

Prioritní osa Kód Částka v € 

3 07 27 644 237 

 

2.C.9 Shrnutí plánovaného využití technické pomoci, jež v případě nutnosti 
zahrnuje i kroky k posílení správní kapacity orgánů zapojených do řízení a 
kontroly programů a příjemců a v nezbytném případě také opatření k posílení 
správní kapacity příslušných partnerů, aby se mohli podílet na provádění 
programů 

Prioritní osa Technická pomoc 

Platí výklad uvedený v kap. 2.A.9 
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2.D.1 Prioritní osa 4 

ID prioritní osy 4 

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

 

□ Celá prioritní osa bude 
realizována výhradně prostřed-
nictvím finančních nástrojů. 

 

□ Celá prioritní osa bude 
realizována výhradně prostřed-
nictvím finančních nástrojů 
zřízených na úrovni Unie. 

 

□ Celá prioritní osa bude 
realizována výhradně prostřed-
nictvím komunitně vedeného 
místního rozvoje. 

 

 

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

není relevantní 

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

Fond EFRR 

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

celkové způsobilé výdaje 

 

2.D.4 Investiční priorita  

Investiční priorita 11 a) iv) posilování institucionální kapacity orgánů 
veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné 
správy: podporou právní a správní spolupráce a 
spolupráce mezi občany a institucemi 

 

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

ID 11 a) iv) 

Specifický cíl Posílení a rozvoj přeshraniční spolupráce na podporu 
dalšího společného rozvoje pohraničí 

Výsledky, kterých členské státy 
chtějí dosáhnout s podporou EU  

Očekávaným výsledkem v této oblasti je zlepšení 
přeshraniční spolupráce jak na úrovni veřejných institucí 
a zúčastněných subjektů, tak na úrovni místních komunit. 
Proto je potřeba vytvořit příslušné rámcové podmínky, 
k nimž patří odstraňování stále ještě existujících 
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jazykových a mentálních bariér, zvyšování mezikulturních 
kompetencí obyvatel pohraničního regionu a cílené 
řešení nedostatku investic, který dosud znemožňoval 
efektivní spolupráci. Trvalá přeshraniční spolupráce si 
tudíž vyžaduje další zintenzivnění komunikace i 
spolupráce.  

Z hlediska institucí je podpora jejich přeshraniční 
spolupráce pro společné řízení rozvoje programového 
území klíčová, neboť usnadňuje realizaci veřejně 
prospěšných projektů v pohraničním regionu, nepřímo 
zlepšuje kvalitu veřejných služeb a přispívá ke zvyšování 
důvěry mezi aktéry, která je nezbytnou podmínkou další 
spolupráce. V této souvislosti je cílem další zintenzivnění 
komunikace a kooperace těchto subjektů. 

Vytváření společného kooperačního a komunikačního 
prostoru si vyžaduje zlepšení přeshraniční kooperace 
mezi účastníky ve všech oblastech a na všech úrovních 
společenského života. Přitom má podstatný význam 
výměna zkušeností a znalostí institucí z obou států. 
Vypracování společných přístupů k řešení, která plynou 
ze společné problematiky, umožní silnější integraci 
programového území. Proto je mj. potřeba podporovat 
projekty, které jsou zaměřené na zlepšení spolupráce 
v oblasti územního a regionálního plánování a veřejné 
hromadné osobní dopravy a které přispívají k vytváření 
evropské právní kultury v zájmu hladkého fungování 
evropského prostoru práva a k dalšímu zlepšení 
bezpečnosti ve společném pohraničí.  

Dalším důležitým aspektem přeshraniční spolupráce je 
míra vzájemné důvěry a úroveň kooperace občanské 
společnosti na obou stranách hranice. V tomto smyslu 
představuje pohraniční území významný potenciál pro 
zkvalitňování sociálních vazeb, které přispívají 
k zlepšování vzájemného soužití a zefektivnění veřejné 
správy a služeb. Silnější integrace celého území mimoto 
nabízí příležitost zvýšit místní identitu obyvatel území a 
působit tak proti jejich odlivu z území. Cílem opatření je 
tudíž zintenzivnění spolupráce obyvatel, která povede 
k lepšímu vzájemnému poznání a porozumění místních 
komunit v pohraničním prostoru. Prostřednictvím 
pokračování společného fondu malých projektů se má 
navíc dále zintenzivňovat přeshraniční komunikace na 
místní a regionální úrovni, aby se dále posílila identifikace 
obyvatelstva v příhraničním území. 
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Tabulka 3 Specifické programové ukazatele výsledků 

ID Ukazatel Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

Výchozí 
rok 

Cílová 
hodnota

9
 

(2023) 

Zdroj údajů Četnost 
podávání 

zpráv 

4 Úroveň 

přeshraniční 

spolupráce 

známkování 

pomocí škol-

ních známek, 

průměr 

1,5 2013 1,4 evaluace/ 

dotazování 

vedoucích 

partnerů 

v rámci 

podpory Cíle 

3 

evaluace/ 

dotazování 

v rámci 

roční 

zprávy v r. 

2019 a 

závěrečné 

zprávy 

 

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

2.D.6.1 Popis druhu a příkladů opatření, jež mají být podporována, a jejich 
očekávaného přínosu ke specifickým cílům, případně včetně stanovení 
hlavních cílových skupin, konkrétních cílových území a druhů příjemců 

Investiční priorita 11 a) iv) posilování institucionální kapacity orgánů 
veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné 
správy: podporou právní a správní spolupráce a 
spolupráce mezi občany a institucemi 

Opatření: 

- Partnerská spolupráce ve všech oblastech společenského života 

- Společný fond malých projektů 

V rámci partnerské spolupráce budou podporovány aktivity zaměřené na rozvoj stávajících 
a iniciování nových partnerství. Patří sem zejména výměny zkušeností a informací, podpora 
hospodářské spolupráce, rozvoj spolupráce aktérů působících na trhu práce za účelem 
integrace trhů práce, prohloubené kooperace zaměřené na zpracování společných přístupů 
k řešení v oblasti ochrany před imisemi, ochrany klimatu a odpadového hospodářství 
druhotných surovin, zejména se zřetelem na předpisy EU, které musí být dodržovány a 
implementovány, ale i aktivity na posílení politicko-administrativní a společenské 
soudržnosti v pohraničním regionu. Navíc by měla být optimalizována spolupráce mezi 
orgány zodpovědným za územní plánování, například v podobě budování a provozování 
informačních systémů územního plánování, elektronické výměny informací z oblasti 
plánování, společného dalšího vzdělávání pracovníků z oblasti zemského a regionálního 
plánování a jazykového vzdělávání. Spolupráce v oblasti veřejné hromadné osobní dopravy 
(VHOD) má být podporována prostřednictvím opatření na vytváření nových a rozšiřování 
existujících spojů jako alternativa, resp. doplnění individuální dopravy. Přitom je potřeba 
dále rozvíjet spolupráci orgánů odpovědných za veřejnou hromadnou osobní dopravu přes 
hranice jednotlivých států a dopravních svazů (integrovaných dopravních systémů). 
Zapojením VHOD do integrovaného dopravního plánování pohraničních regionů je možné 
vyvíjet nabídky v oblasti nadregionální VHOD.  

Členství České republiky a Svobodného státu Sasko v schengenském prostoru a s tím 
spojené zrušení hraničních kontrol s sebou přináší zvýšené nároky na spolupráci policie a 

                                                
 
9
 Cílové hodnoty mohou být kvalitativní nebo kvantitativní. 
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jiných orgánů (např. státních zastupitelství a soudů). Díky dalšímu prohlubování a 
rozšiřování policejní spolupráce, např. v oblasti drogové a majetkové kriminality, boje proti 
extremismu či spolupráce v oblasti dopravních přestupků prostřednictvím společných kontrol 
a hlídek bude docházet k dalšímu zmenšování bezpečnostních nedostatků a mezer 
souvisejících s příhraniční polohou. Proto je potřeba podporovat společnou realizaci akcí, 
výměnu zkušeností, zvyšování jazykové vybavenosti a tvorbu společných standardů 
prostřednictvím pořizování speciální techniky a vybavení. 

Právo Evropské unie a právní systémy členských států jsou navzájem provázané. Oba dva 
systémy aplikují soudci jednotlivých členských států, kteří své funkce vykonávají v rámci 
rozdílných právních řádů a tradic. Vytváření evropské právní kultury je právě 
v bezprostředním příhraničí mimořádně významné pro rostoucí a také žádoucí právní styk. 
Dobré porozumění rozdílným vnitrostátním systémům je nezbytné pro zajištění uznávání a 
rychlého výkonu soudních rozhodnutí a pro umožnění justiční spolupráce. Společné 
semináře k právu EU a k příslušnému vnitrostátnímu právu vedou bezprostředně ke zvýšení 
kompetencí soudců a státních zástupců v oblasti evropského práva. Dobře vzdělaná justice 
je jedním z hlavních předpokladů fungujícího vnitřního trhu, zajišťuje právní jistotu a 
fundovaná a rychlá rozhodnutí posilující důvěru občanů i podnikatelských subjektů. Za tímto 
účelem je potřeba dále zlepšovat už existující spolupráci soudů ze všech odvětví soudnictví 
prostřednictvím zintenzivňování kontaktů, budování informačních sítí a dalšího vzdělávání 
pracovníků v oblasti jazykové i právní. 

V rámci fondu malých projektů mají být realizovány projekty s převážně místním dosahem, 
přehledným finančním rámcem a s nižší administrativní náročností pro příjemce. K dosažení 
specifického cíle spočívajícího v posílení soudržnosti v pohraničí by měl fond malých 
projektů přispívat tím způsobem, že by odstraňováním jazykových a mentálních překážek 
při současném rozvoji mezikulturních kompetencí a fyzických zdrojů zlepšoval rámcové 
podmínky přeshraniční spolupráce. V zájmu odstranění jazykových a mentálních bariér a 
zvýšení mezikulturních kompetencí obyvatel pohraničí se mají podporovat setkávání občanů 
na obou stranách hranice ve všech oblastech společenského soužití. Podpora spolupráce 
institucí by měla sloužit k výměně zkušeností a vědomostí a k vypracování společných 
přístupů k řešení jako odpověď na společnou problematiku. Prostřednictvím zvyšování 
jazykových a mezikulturních kvalifikací by měly být vytvářeny předpoklady nezbytné pro 
úspěšnou spolupráci. 

Opatření v této oblasti povedou k lepší integraci pohraničí a budou přínosem nejen pro 
obyvatele pohraničí a instituce z pohraničí, ale také pro samotné pohraničí coby společný 
životní a hospodářský prostor. Na německé straně budou projekty realizovat tyto subjekty: 

- orgány a ostatní instituce Svobodného státu Sasko,  

- územní samosprávné celky a jejich instituce a svazky,  

- právnické osoby soukromého práva a veřejného práva, 

- organizace sociálních partnerů podle článku 131 finančního nařízení o souhrnném 
rozpočtu Unie, které nemají právní subjektivitu podle platného vnitrostátního práva, 
pokud jejich zástupci mají způsobilost činit právní úkony jejich jménem a nést 
finanční odpovědnost. 

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

- provozovatelé veřejné hromadné osobní dopravy a provozovatelé dráhy, jejichž 
dráhu využívají provozovatelé veřejné hromadné osobní dopravy,  

- územní samosprávné celky a jejich instituce a svazky, 

- právnické osoby soukromého práva, které jsou v okamžiku poskytnutí podpory 
závazně pověřeny poskytováním komunálních veřejných služeb po dobu nejméně 6 
následujících let, 

- dopravní svazy (integrované dopravní systémy). 
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Opatření v oblasti policejní spolupráce budou realizovat tyto subjekty: 

- policejní orgány Svobodného státu Sasko. 

Na české straně budou projekty realizovat tyto subjekty: 

- orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace, 

- hospodářské a profesní svazy a komory 

- vzdělávací instituce, 

- nestátní a neziskové organizace,  

- ESÚS. 

Fond malých projektů budou realizovat komunální sdružení čtyř česko-saských euroregionů. 

2.D.6.2 Hlavní zásady pro výběr operací 

Investiční priorita 11 a) iv) posilování institucionální kapacity orgánů 
veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné 
správy: podporou právní a správní spolupráce a 
spolupráce mezi občany a institucemi 

Uplatní se postup popsaný v bodu 2.A.6.2 

2.D.6.3 Plánované využití finančních nástrojů 

Investiční priorita 11 a) iv) posilování institucionální kapacity orgánů 
veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné 
správy: podporou právní a správní spolupráce a 
spolupráce mezi občany a institucemi 

není relevantní 

2.D.6.4 Plánované využití velkých projektů 

Investiční priorita 11 a) iv) posilování institucionální kapacity orgánů 
veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné 
správy: podporou právní a správní spolupráce a 
spolupráce mezi občany a institucemi 

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

2.D.6.5 Ukazatele výstupů 

Tabulka 4 Společné a programově specifické ukazatele výstupů 

ID Ukazatel Měrná 
jednotka 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

Zdroj údajů Četnost 
podávání zpráv 

OI11 Instituce zapojené do 
projektů 

počet 150 vlastní evidence 
na základě 

údajů příjemců 

ročně v rámci 
podávání 
výročních zpráv 

OI12 Instituce, které se zapojily 
do projektů v rámci fondu 
malých projektů 

počet 1040 vlastní evidence 
na základě 

údajů příjemců 

ročně v rámci 
podávání 
výročních zpráv 
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2.D.7 Výkonnostní rámec  

 

Tabulka 5 Výkonnostní rámec prioritní osy 

Prioritní 
osa 

Typ 
ukazatele 

ID Ukazatel nebo 
klíčový krok 
provádění  

Měrná 
jednotka 

 

Milník pro 
rok 2018 

 

Konečný cíl 
pro rok 

2023 

 

Zdroj údajů 

 

Popřípadě vysvětlení relevantnosti 
ukazatele 

4 ukazatel 
výstupů 

0I11 
instituce 
zapojené do  
projektů 

počet 50 150 vlastní 
evidence na 
základě údajů 
příjemců 

Ukazatel poskytuje obsáhlé informace o 
skutečné intenzitě spolupráce v této oblasti. 

Místo milníku byl zvolen prováděcí krok, 
protože se očekává, že v roce 2018 bude 
zahájeno velké množství projektů, avšak jen 
malé množství z nich bude ukončeno. 
Prováděcí krok obsahuje všechny 
schválené projekty v daném období. 

4 finanční 
ukazatel 

FI4 certifikované 
výdaje, které 
byly učiněny 
příjemci a 
zahrnuty do 
žádostí o platby 
zaslaných EK 

EUR 2 344 335 36 332 425 vlastní 
evidence 

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

 

Tabulky 6 až 9  Kategorie zásahů 

Tabulka 6 Oblast zásahu 

Dimenze 1 - Oblast zásahu (Intervenční oblast) 

Prioritní osa Kód Částka v € 

4 120 36.332.425 

 

Tabulka 7 Forma financování 

Dimenze 2 - Forma financování 

Prioritní osa Kód Částka v € 

4 01 36 332 425 

 

Tabulka 8 Typ území 

Dimenze 3 – Typ území 

Prioritní osa Kód Částka v € 

4 07 36 332 425 

 

Tabulka 9 Mechanismus územního plnění 

Dimenze 6 - Mechanismus územního plnění 

Prioritní osa Kód Částka v € 

4 07 36 332 425 

 

2.D.9 Shrnutí plánovaného využití technické pomoci, jež v případě nutnosti 
zahrnuje i kroky k posílení správní kapacity orgánů zapojených do řízení a 
kontroly programů a příjemců a v nezbytném případě také opatření k posílení 
správní kapacity příslušných partnerů, aby se mohli podílet na provádění 
programů 

Prioritní osa Technická pomoc 

Platí výklad uvedený v kap. 2.A.9 
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2.E Popis prioritních os týkajících se technické pomoci 

2.E.1 Prioritní osa 

ID prioritní osy 5 

Název prioritní osy Technická pomoc 

 

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

Fond EFRR 

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

celkové způsobilé výdaje 

 

2.E.3 Specifické cíle a očekávané výsledky 

ID 5 

Specifický cíl Zajištění a posílení efektivity a účinnosti programu 

Zajištění úspěšné implementace programu a účinného 
využití prostředků EFRR 

Výsledky, kterých členské státy 
chtějí dosáhnout s podporou EU  

Není potřeba uvádět, protože příspěvek Unie na 
technickou pomoc nepřesáhne 15 mil. EUR. 

 
 

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

2.E.5.1 Popis kroků, které mají být podporovány, a jejich očekávaný přínos k plnění 
specifických cílů 

Prioritní osa Technická pomoc 

Prostředky technické pomoci budou využívány obzvláště na plnění těchto úkolů: 

 spolufinancování společných struktur, které jsou nezbytné pro implementaci 
programu, zejména se zřetelem na posílení administrativní kapacity a výkonnosti 
institucí zapojených do realizace programu, 

 aktivity v souvislosti s přípravou, výběrem, posuzováním, monitorováním a 
hodnocením operací, 

 výdaje na přípravu a provádění zasedání monitorovacího výboru, 

 zajištění auditů a kontrol operací na místě za účelem řízení efektivního využívání 
prostředků , 

 aktivity zaměřené na monitorování a hodnocení programu (hodnocení a analýzy 
včetně příslušných evaluací, adaptace a integrace informačních systémů, jednotlivé 
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projekty v rámci evidování, sledování a monitorování podpory), 

 aktivity zaměřené na zpracování a implementaci komunikační strategie, 

 překladatelské a tlumočnické služby, 

 aktivity v rámci poradenství, informovanosti a vztahů s veřejností v souvislosti 
s programem. 

Prostředky technické pomoci budou přednostně využívány pro subjekty bezprostředně 
zapojené do implementace na území České republiky a Svobodného státu Sasko.  

 

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

Tabulka 11 Indikátory výstupů 

ID Ukazatel Měrná 
jednotka 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

Zdroj údajů 

OI14 Provedená školení počet 70 vlastní evidence 

OI15 Provedené studie a evaluace počet 3 vlastní evidence 

OI16 Informační akce k programu 
spolupráce 

počet 6 vlastní evidence 

 

2.E.6 Kategorie zásahů  

Tabulky 12 – 14  Kategorie zásahů  

Tabulka 12 Oblast zásahů  

Dimenze 1 - Oblast zásahu  

Prioritní osa Kód Částka v € 

5 121 7.582.420 

5 122 947.802 

5 123 947.802 

 
Tabulka 13 Forma finančních prostředků 

Dimenze 2 - Forma finančních prostředků 

Prioritní osa Kód Částka v € 

5 01 9 478 024 

 

Tabulka 14 Typ území 

Dimenze 3 – Typ území 

Prioritní osa Kód Částka v € 

5 07 9 478 024 
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3.FINANČNÍ PLÁN 

3.1 Finanční příspěvek z EFRR (v EUR)  

 

Tabulka 15 
 

Fond 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem 

EFRR 7 835 288 11 440 581 16 337 873 29 685 822 30 279 539 30 885 131 31 502 833 157 967 067 

Částky z nástroje 
předvstupní 

pomoci (NPP)  
0 0 0 0 0 0 0 0 

Částky z 
evropského 

nástroje sousedství 
(ENI) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 7 835 288 11 440 581 16 337 873 29 685 822 30 279 539 30 885 131 31 502 833 157 967 067 
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3.2.A.  Celkový finanční příspěvek podpory z EFRR a spolufinancování jednotlivých států (v EUR)  

 
Tabulka 16:  Finanční plán 

Prioritní 
osa 

Fond 

Základ pro 
výpočet podpory 

Unie (celkové 
způsobilé výdaje 

nebo veřejné 
způsobilé 

výdaje) 

Podpora Unie 
(a) 

Příspěvek 
členského 

státu 
(b)=(c)+(d) 

Orientační rozdělení příspěvku 
členského státu 

Financování 
celkem 

(e)=(a)+(b) 

Míra 
spolufinancování 

(f)=(a)/(e) 

Pro informaci 
 

Financování 
z vnitrostátních 

veřejných zdrojů 
(c) 

Financování 
z vnitrostátních 

soukromých 
zdrojů (d) 

Příspěvky 
třetích 
zemí 

Příspěvky 
EIB 

Prioritní 
osa 1 

EFRR 
celkové 
způsobilé výdaje 

15 796 707  
 
 

2 787 655  
 

1 970 390  
 

817 265  
 

18 584 362  
 

0,85  

0 0 
NPP 0 0 0 0 0 0 0 

ENI 0 0 0 0 0 0 0 

Prioritní 
osa 2 

EFRR 
celkové 
způsobilé výdaje 

68 715 674  12 126 296  7 721 975  4 404 321  80 841 970  0,85  

0 0 
NPP 0 0 0 0 0 0 0 

ENI 0 0 0 0 0 0 0 

Prioritní 
osa 3 

EFRR 
celkové 
způsobilé výdaje 

27 644 237  4 878 395  2 684 496  2 193 899  32 522 632  0,85  

0 0 
NPP 0 0 0 0 0 0 0 

ENI 0 0 0 0 0 0 0 

Prioritní 
osa 4 

EFRR 
celkové 
způsobilé výdaje 

36 332 425  6 411 605  4 201 833  2 209 772  42 744 030  0,85  

0 0 
NPP 0 0 0 0 0 0 0 

ENI 0 0 0 0 0 0 0 

Prioritní 
osa 

EFRR 
celkové 
způsobilé výdaje 

9 478 024  1 672 592  1 672 592  0  11 150 616  0,85  0 0 
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Technická 
pomoc 

NPP 0 0 0 0 0 0 0 

ENI 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem EFRR 
celkové 
způsobilé výdaje 

157 967 067  27 876 543  18 251 286  9 625 257  185 843 610  0,85  

0 0  NPP 0 0 0 0 0 0 0 

 ENI 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 

Všech
ny 
fondy 
celke
m 

celkové 
způsobilé výdaje 

157 967 067 27 876 543 18 251 286 9 625 257 185 843 610 0,85 0 0 
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3.2.B. Rozdělení podle prioritní osy a tematického cíle 

 

Tabulka 17 

Prioritní osa Tematický cíl Podpora Unie 
Příspěvek 
členského státu 

Financování 
celkem 

Prioritní osa 1 
TC 5: Podpora přizpůsobení se 
změně klimatu, předcházení rizikům 
a řízení rizik 

15 796 707  2 787 655  18 584 362  

Prioritní osa 2 
TC 6: Zachování a ochrana životního 
prostředí a podpora účinného 
využívání zdrojů 

68 715 674  12 126 296  80 841 970  

Prioritní osa 3 

TC 10: Investice do vzdělávání, 
odborné přípravy a odborného 
výcviku k získávání dovedností a do 
celoživotního učení  

27 644 237  4 878 395  32 522 632  

Prioritní osa 4 

TC 11: Posilování institucionální 
kapacity veřejných orgánů a 
zúčastněných stran a přispívání 
k účinné veřejné správě 

36 332 425  6 411 605  42 744 030  

Prioritní osa 
Technická 
pomoc 

 9 478 024  1 672 592  11 150 616  

Celkem  157 967 067  27 876 543  185 843 610  

 

Tabulka 18: Orientační částka podpory, jež má být použita na cíle v oblasti změny klimatu 

 
Bude generována automaticky ze SFC
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4. INTEGROVANÝ PŘÍSTUP K ÚZEMNÍMU ROZVOJI  

 

4.1 Komunitně vedený místní rozvoj 

není relevantní 
 

4.2 Integrovaná opatření pro udržitelný rozvoj měst 

není relevantní 
 

4.3 Integrované územní investice 

není relevantní 

 

4.4  Přínos plánovaných zásahů v rámci programu spolupráce pro tyto strategie 
v závislosti na potřebách programové oblasti, jak je určily příslušné členské 
státy, a případně s ohledem na strategicky významné projekty určené v 
těchto strategiích 

 
Z hlediska makroregionálních strategií je česká část programového území PPS Svobodný 
stát Sasko – Česká republika 2014 - 2020 součástí Strategie EU pro Podunají (tzv. 
Podunajské strategie). Základním implementačním dokumentem této Strategie je Sdělení 
Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů – Strategie Evropské unie pro Podunají a Akční plán vymezující tematické 
oblasti, v nichž by měla být Strategie implementována.  
Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o část podporovaného území, která leží v periferní 
územní poloze této makroregionální strategie, je širší koordinace aktivit tohoto operačního 
programu v rámci Podunajské strategie spíše okrajovou záležitostí. V některých oblastech 
však existují vazby mezi Operačním programem a Podunajskou strategií, proto má tento 
program a jeho tematické zaměření pozitivní přínos z hlediska Podunajské strategie. 
V rámci programování je zohledněno, jak jednotlivé tematické cíle a investiční priority 
odkazují na jednotlivé pilíře, prioritní oblasti a opatření a jednotlivá opatření formulovaná v 
rámci Akčního plánu 2010.  
 
Investiční priorita 5 b)  
Tato investiční priorita souvisí v širším slova smyslu s pilířem „Ochrana životního prostředí 
Podunají”, prioritní oblastí „Řízení rizik pro životní prostředí”, a s opatřením: 
  

 Rozšíření pokrytí evropského systému varování před povodněmi (EFAS) na celé 
povodí Dunaje, zvýšení úsilí o zajištění připravenosti na regionální úrovni (včetně 
lepší vzájemné znalosti vnitrostátních systémů) a další podpora společných reakcí na 
přírodní pohromy, a zejména záplavy, včetně systémů včasného varování. 

  
    
Investiční priorita 6 b)  
Investiční priorita má vazbu na pilíř Podunajské strategie „Ochrana životního prostředí 
Podunají“ s prioritní osou: „Obnovení a udržení kvality vod“. Na tuto prioritní osu jsou 
navázána opatření: 
 

 Vytvoření ochranných pásem podél řek k zachycování živin a podpora alternativního 
jímání a čištění odpadních vod v malých venkovských sídlech.  
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 Podpora a rozvoj aktivního procesu dialogu a spolupráce mezi orgány 
odpovědnými za zemědělství a životní prostředí s cílem zajistit přijetí opatření, která se 
zabývají znečištěním, jež je způsobeno zemědělstvím. 
 
 
Investiční priorita 6 c)  
Investiční priorita souvisí s pilířem „Napojení Podunají“ a prioritní osou: „Podpora kultury, 
cestovní ruchu a mezilidských kontaktů“. V rámci této prioritní osy jsou podporována tato 
opatření: 
 

 Další zlepšení propojení a spolupráce v oblasti vzdělávání a vědeckých 
a výzkumných činností týkajících se cestovního ruchu.  

 Zlepšení plánování a infrastrukturu pro cestovní ruch. 
 Podpora zlepšování kvality turistických produktů. 
 Podpora udržitelného cestovního ruchu. 

 
 
Investiční priorita 6 d)  
Tato investiční priorita je navázána na pilíř „Ochrana životního prostředí v Podunají“ a 
prioritní osu Ochrana biologické rozmanitosti, krajiny a kvality ovzduší a půdy. Opatření, 
která se vážou k této prioritní ose: 
 

 Přispět k vizi EU do roku 2050 a cíli EU 2020 v oblasti biologické rozmanitosti. 
Efektivně spravovat lokality Natura 2000 a další chráněná území. 

 Ochrana a obnovení nejcennějších ekosystémů a ohrožených živočišných druhů.  
 Rozvoj zelené infrastruktury k propojení různých biogeografických regionů a 

stanovišť. 
 Příprava a implementace nadnárodní politiky územního plánování a rozvoje funkčních 

geografických oblastí (povodí, pohoří atd.). 
 Zvyšování povědomí široké veřejnosti uznáním a podporou potenciálu přírodního 

bohatství jako hnací síly udržitelného regionálního rozvoje. 
 

 
Tematický cíl 10  
Tento tématický cíl má vazbu na pilíř „Budování prosperity Podunají”, prioritní oblast 
„Investice do lidí a dovedností” a následující opatření: 
  

 Zvyšování výkonnosti vzdělávacích systémů prostřednictvím užší spolupráce 
vzdělávacích institucí, systémů a politik. 

 Podpora mobility zaměstnanců, výzkumných pracovníků a studentů zavedením 
evropského rámce kvalifikací. 

 Podněcování spolupráce mezi hlavními zúčastněnými stranami v oblasti politik 
trhu práce a vzdělávacích a výzkumných politik za účelem rozvoje učících se 
regionů a učebních prostředí. 

 
Tematický cíl 11  
 
V tomto případě je reálná vazba na pilíř „Posílení Podunají“, prioritní oblast „Navýšení 
institucionální kapacity a spolupráce” a opatření: 
 

 Usnadnění správní spolupráce komunit, které žijí v pohraničních oblastech. 
 Zajištění účinného toku informací a výměny na všech úrovních. 
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Obecně je možnost koordinace aktivit realizovaných v rámci Podunajské strategie a 
programu česko-saské přeshraniční spolupráce omezená a to zejména vzhledem ke 
specifické geografické poloze programu, ve kterém kooperují dva státy, z nichž pouze jeden 
spadá v rámci svého území do oblasti Podunajské strategie. 
Problematiku Podunajské strategie má v rámci České republiky ve své kompetenci Úřad 
vlády ČR. Koordinace je zajištěna členstvím zástupců Národního orgánu programu v 
Resortní koordinační skupině pro makroregionální strategie zřízené Úřadem vlády ČR.  
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5. PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ PRO PROGRAM SPOLUPRÁCE 

5. 1 Příslušné orgány a subjekty 

 
Tabulka 21 Identifikace programových orgánů 

Orgán / organizace Označení orgánu / organizace 
a odboru nebo referátu 

Vedení orgánu / organizace 

(pozice nebo funkce) 

Řídící orgán  Sächsisches Staatsministerium 
für Umwelt und Landwirtschaft 
(Saské státní ministerstvo pro 
životní prostředí a zemědělství), 
Referát 25 
Archivstraße 1 
D-01097 Dresden 

Alfons Weiß 

Vedoucí řídícího orgánu 

Certifikační orgán   
(kde je nutný) 

Úkoly certifikačního orgánu 
budou plněny řídícím orgánem. 

 

Auditní orgán Sächsisches Staatsministerium 
der Finanzen (Saské státní 
ministerstvo financí),  
Referát 17, Kontrola fondů EU 
Carolaplatz 1 
D-01097 Dresden  

Peggy Döring 

Vedoucí auditního orgánu 

 
Subjekt, kterému má Komise poukazovat platby: 

X Řídící orgán 

 

 

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und 
Landwirtschaft (Saské státní ministerstvo pro životní 
prostředí a zemědělství), Referát 25  

Archivstraße 1 

D-01097 Dresden 
 Certifikační orgán 

 
 
Tabulka 22 Subjekt nebo subjekty pověřené kontrolou a odpovědné za audit 

Orgán / subjekt Název orgánu / subjektu a 
odboru či oddělení 

Vedoucí orgánu / subjektu 

(pozice nebo funkce) 

Orgán, který byl pověřen 
kontrolními úkoly  

Sächsische Aufbaubank -
Förderbank - (SAB)  

(Saská rozvojová banka) 
Pirnaische Straße 9 
01069 Dresden 

 

Centrum pro regionální rozvoj 
České republiky/ 

(CRR ČR) 

Vinohradská 46 

CZ-120 00 Praha 2 

Vedoucí kontrolního orgánu ve 
Svobodném státě Sasko 

 

 

 

 

Mgr. Markéta Reedová, MPA 

Generální ředitelka Centra pro 
regionální rozvoj 
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Orgán, který byl pověřen 
auditními úkoly 

Sächsisches Staatsministerium 
der Finanzen 

(Saské státní ministerstvo 
financí),   
Referát 17, Kontrola fondů EU  
Carolaplatz 1 
D-01097 Dresden  

 

Ministerstvo financí České 
republiky 
Odbor Auditní orgán 

Letenská 15,  

CZ-118 10 Praha 1 

 

Peggy Döring 

 

Vedoucí auditního orgánu 

 

 

 

 

 

PhDr. Evžen Mrázek 

 

Vedoucí odboru auditního 
orgánu 

 
 

5. 2 Postup zřízení společného sekretariátu 

Řídící orgán zřídí po dohodě s národním orgánem České republiky dle článku 23 odstavec 2 
nařízení (EU) č. 1299/2013 společný sekretariát (JS) u Saské rozvojové banky- dotační 
banky (SAB) se sídlem v Drážďanech. Využije se přitom již etablovaná struktura z dotačního 
období 2007 – 2013 a naváže se na úspěšnou spolupráci. Mezi Saským státním 
ministerstvem pro životní prostředí a zemědělství (SMUL) a SAB bude uzavřena smlouva o 
realizaci programu spolupráce. V rámci této smlouvy bude SAB pověřena vytvořením 
dvojjazyčného společného sekretariátu.  
 
 

5. 3 Souhrnný popis ustanovení o řízení a kontrole 

Na základě článku 21 nařízení (EU) č. 1299/2013 bude pro řízení, realizaci a kontrolu 
programu spolupráce vytvořen řídící orgán, auditní orgán, společný sekretariát a 
zprostředkující subjekt na základě článku 123 odstavec 6 nařízení (EU) č. 1303/2013.  
 
Saské státní ministerstvo pro životní prostředí a zemědělství, referát 25 (SMUL) je veřejný 
orgán, který je jmenován jako řídící orgán. Podle článku 123 (3) nařízení (EU) č. 1303/2013 
plní řídící orgán současně úkoly certifikačního orgánu.  
 
Saské státní ministerstvo financí, referát 17, kontrola EU bude podle článku 123 odstavec 4 
nařízení (EU) č. 1303/2013 fungovat jako auditní orgán pro program spolupráce.  
 
Řídící orgán a auditní orgán patří k různým ministerstvům Svobodného státu Sasko, tak aby 
se vyhovělo zásadě oddělení funkcí. 
 
Řídící orgán je podle článku 124 nařízení (EU) č. 1303/2013 jmenován na základě zprávy a 
posudku nezávislého auditorského subjektu, auditního orgánu. Posuzuje se, zda onen orgán 
splňuje kritéria pro interní kontrolu, řízení rizik, řídící a kontrolní činnosti a dohled dle přílohy 
XVIII nařízení.  
 
SMUL zřídí zprostředkující subjekt při SAB, který bude plnit úkoly dotačního subjektu, bude 
podporovat finanční management při plnění úkolů certifikačního orgánu dle článku 126 
nařízení (EU) č. 1299/2013 a fungovat jako kontrolní instance pro Svobodný stát Sasko.  
 
V České republice bude úkoly národního orgánu plnit Ministerstvo pro místní rozvoj 
(MMR ČR). Rozhodnutím českého ministra pro místní rozvoj bylo plněním úkolů kontrolní 
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instance pověřeno Centrum pro regionální rozvoj (CRR ČR). Spolupráce s regionálními 
subjekty v Libereckém kraji, Ústeckém kraji a Karlovarském kraji probíhá na základě 
bilaterálních dohod uzavřených mezi MMR ČR a příslušným krajským úřadem. 
. 
Řídící a kontrolní systém má podle článku 4 odstavec 8 nařízení (EU) č. 1303/2013 
odpovídat zásadě řádného finančního řízení. 
 
Program bude realizován v souladu s příslušnými předpisy EU. Společné právní základy pro 
realizaci programu spolupráce tvoří programový dokument a dokumenty sjednané mezi 
stranami programu, jako společný realizační dokument, pravidla způsobilosti a řídící a 
kontrolní systém.  
 
Náklady vzniklé při činnosti subjektů vytvořených k řízení programu spolupráce mohou být 
dle článku 59 nařízení (EU) č. 1303/2013 v rámci technické pomoci programu financovány 
z prostředků technické pomoci. 
 

Řídící struktura 

Řídící orgán (ŘO) 

Celkovou odpovědnost za efektivní, účinné a řádné provádění programu spolupráce ponese 
Saské státní ministerstvo pro životní prostředí a zemědělství, referát 25 jako řídící orgán. 
Saské státní ministerstvo pro životní prostředí a zemědělství je tak výlučným kontaktním 
místem Evropské komise.  
 
Řídící orgán plní své úkoly podle článku 23 odstavec 1 nařízení (EU) č. 1299/2013 ve 
spojení s článkem 125 nařízení (EU) č. 1303/2013.  
 
Řídící orgán převezme podle článku 21 odstavec 1 pododstavec 2 nařízení (EU) 
č. 1299/2013 ve spojení s článkem 123 odstavec 3 nařízení (EU) č. 1303/2013 úkoly 
certifikačního orgánu. Řídící orgán tak bude plnit všechny funkce podle článku 24 nařízení 
(EU) č. 1299/2013 ve spojení s článkem 126 nařízení (EU) č. 1303/2013.  
 
Podle článku 123 odstavec 6 nařízení (EU) č. 1303/2013 a článku 23 odstavec 4 nařízení 
(EU) č. 1299/2013 budou vedle vytvoření společného sekretariátu úkoly dotačního subjektu a 
vyplácejícího orgánu delegovány na zprostředkující subjekt při SAB: 
 

Národní orgán (NO) 

Národním orgánem v české části programového území je Ministerstvo pro místní rozvoj, 
Odbor evropské územní spolupráce (MMR ČR). Národní orgán spolupracuje s řídícím 
orgánem při nastavování metodických postupů pro provádění programu a podporuje řídící 
orgán při koordinaci jeho aktivit v České republice.  
 
Národní orgán plní zejména následující úkoly: 
 

 střídavé předsednictví v monitorovacím výboru, 

 zodpovědnost za čerpání prostředků technické pomoci v České republice a koordinace 
technické pomoci v České republice,  

 sběr informací při podezření na nesrovnalosti, šetření nesrovnalostí a hlášení Komisi, 
řídícímu orgánu a auditnímu orgánu, 

 dohled nad úkoly regionálních subjektů a kontrola činností, které jim byly svěřeny,  

 dohled nad kontrolní činností české kontrolní instance a zajištění správné realizace, 
sdělování případných zjištění řídícímu orgánu (popř. spolupráce s řídícím orgánem), 
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 průběžné poskytování metodických pokynů regionálním subjektům a české kontrolní 
instanci, 

 zajištění poskytování podpory ze státního rozpočtu České republiky.  
 

Společný sekretariát (JS) 

Na základě zkušeností z předchozích dotačních období bude společnému sekretariátu 
svěřena realizace programu spolupráce. Společný sekretariát bude pracovat z pověření a 
v úzké spolupráci s řídícím orgánem a jednat ve spolupráci se všemi dalšími orgány, které se 
na procesu podílejí.  
 
Při své činnosti bude společný sekretariát podporován českými regionálními subjekty.  
 

Certifikační orgán (CO) 

Řídící orgán převezme podle článku 21 odstavec 1 pododstavec 2 nařízení (EU) 
č. 1299/2013 ve spojení s článkem 123 odstavec 3 nařízení (EU) č. 1303/2013 úkoly 
certifikačního úřadu. Řídící orgán tak bude plnit všechny funkce podle článku 24 nařízení 
(EU) č. 1299/2013 ve spojení s článkem 126 nařízení (EU) č. 1303/2013.  
 

Auditní orgán (AO) 

Jako auditní orgán je pro program spolupráce jmenováno Saské státní ministerstvo financí, 
referát 17. Auditní orgán bude plnit úkoly podle článku 127 nařízení (EU) č. 1303/2013. 
Podporovat ho přitom bude podle článku 25 odstavec 2 nařízení (EU) č. 1299/2013 skupina 
auditorů. Skupina auditorů je stanovena tři měsíce po schválení programu spolupráce. Je 
funkčně nezávislá na kontrolní instanci, která vykonává její kontrolu podle článku 23 
odstavec 4 nařízení (EU) č. 1299/2013. 
 
Pro české projekty vykonává činnost skupiny auditorů Ministerstvo financí České republiky, 
odbor Auditní orgán, který úzce spolupracuje s auditním orgánem. 
 

Kontrolní instance 

Podle článku 23 odstavec 4 nařízení (EU) č. 1299/2013 může řídící orgán přenést kontrolu 
oprávněnosti a řádnosti spolufinancovaných projektů a výdajů příjemců zapojených do 
projektu (kontrolní instance). Každý členský stát je zodpovědný za kontroly prováděné na 
jeho území. 
 
Za Svobodný stát Sasko převezme tuto úlohu Saská rozvojová banka- dotační banka. Za 
Českou republiku bude tuto funkci plnit Centrum pro regionální rozvoj (CRR ČR). 
 
Kontrolní instance budou mj. prověřovat, zda jsou spolufinancované produkty a služby 
saských resp. českých příjemců dodávány resp. poskytovány, zda uplatňované výdaje 
vyhovují aplikovatelným právním předpisům a podmínkám pro financování projektu. 
 
Kontrolní instance zajistí, aby mohly být výdaje příjemce prověřeny v průběhu tří měsíců po 
předložení dokladů dotyčným příjemcem.  
 

Řídící postupy 

Odpovědnost za koordinaci mezi jednotlivými subjekty, které se aktivně podílejí na realizaci 
programu spolupráce, náleží řídícímu orgánu, národnímu orgánu a společnému sekretariátu. 
Detaily součinnosti zúčastněných orgánů jsou definovány v řídícím a kontrolním systému. 
Detailní úprava spolupráce je definována v bilaterálních dohodách.  
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Postupy k hodnocení a výběru projektu 

Projektové žádosti mohou být podávány v zásadě průběžně. Navíc by se měly konat 
tematicky specifické výzvy (tzv. calls).  
 
Každá projektová žádost musí projít třemi procesními kroky: 

1. příprava, podání a kontrola projektové žádosti, 
2. rozhodnutí a schválení projektové žádosti, 
3. realizace a kontrola projektu. 
 
Celý proces pro hodnocení a výběr projektu je koordinován společným sekretariátem. 
Společný sekretariát je přitom při odborné kontrole a posouzení projektových žádostí 
podporován jak českými regionálními subjekty, tak saskými obornými orgány.  
 
Projektové žádosti budou přímo po podání registrovány v centrálním datovém systému. Poté 
začíná formální a odborná kontrola žádosti. V případě negativního odborného stanoviska 
bude informován Lead partner. Kooperační partneři mohou svou projektovou žádost 
přepracovat na základě daných pokynů a projít opětovně odbornou kontrolou. Pokud nebude 
přepracování provedeno, bude žádost společným sekretariátem zamítnuta. V rámci výzvy se 
nebude provádět žádné další přepracování žádostí. Po ukončené odborné kontrole začíná 
fáze hodnocení. Hodnocení přeshraniční kvality a přeshraničního efektu projektu proběhne 
na základě definovaných a monitorovacím výborem schválených kritérií formou přidělování 
bodů. Výsledky budou dokumentovány v kontrolním check-listu.  
 
Hodnocení provede společný sekretariát za účasti českých regionálních subjektů.  
 
Při přípravě na zasedání výboru vyhotoví společný sekretariát dvojjazyčný podklad pro 
rozhodnutí. Ten bude obsahovat údaje k obsahu projektu, výsledky hodnocení, výrok o 
disponibilitě prostředků spolufinancování z EU a národních prostředků a doporučení 
k rozhodnutí o projektové žádosti. 
 
Doporučení se opírá o hodnocení projektu podle přidělených bodů (check-listy). Z celkového 
počtu bodů se vypočítá pozice projektu na ranking-listu. Podklad pro rozhodnutí a ranking-list 
budou dodány členům monitorovacího výboru jako podklady pro zasedání. 
 
Projekty vybírá podle článku 12 odstavec 1 nařízení (EU) 1299/2013 monitorovací výbor. 
Monitorovacímu výboru jsou přitom k rozhodování předkládány pouze ty projektové žádosti, 
jejichž odborná způsobilost byla stanovena příslušným orgánem a jejichž přeshraniční kvalita 
byla ohodnocena v přípravném stádiu rozhodnutí. Rozhoduje také o podpoře podstatných 
změn projektu. Kritéria podstatných změn budou definována programovými partnery. 
Monitorovací výbor nadto plní úkoly popsané v článku 49 nařízení (EU) č. 1303/2013. 
Monitorovací výbor si na svém ustavujícím zasedání vytvoří jednací řád, ve kterém bude 
upraveno mj. složení, rozhodovací procesy a postupy hlasování.  
 
Písemný příslib financování (dotační smlouva) bude uzavřen mezi Saskou rozvojovou 
bankou- dotační bankou a Lead partnerem. Dotační smlouva stanovuje vedle financování 
práva a povinnosti Lead partnera.  
 
Práva a povinnosti kooperačních partnerů podílejících se na projektu vyplývají ze smlouvy o 
spolupráci uzavřené mezi nimi před podáním žádosti. 
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Realizace a kontrola projektu  

Kooperační partneři realizují projekt společně v souladu s projektovým plánem a 
ustanoveními definovanými v dotační smlouvě.  
 
Oprávněnost a řádnost výdajů uplatňovaných kooperačními partnery, kteří se na projektu 
podílejí, ověřují národní kontrolní instance podle článku 23 odstavec 4 nařízení (EU) č. 
1299/2013. K potvrzování výdajů budou ve Svobodném státě Sasko i v České republice 
zřízeny odpovídající kontrolní systémy. Kontroly bude na saské straně provádět Saská 
rozvojová banka- dotační banka. Na české straně bude kontroly provádět Centrum pro 
regionální rozvoj (CRR ČR), místně příslušné pobočky CRR ČR budou přitom fungovat jako 
kontaktní místa pro české kooperační partnery. 
 
Před podáním žádosti o vyplacení u výplatního subjektu v Saské rozvojové bance- dotační 
bance prověří a potvrdí národní kontrolní instance během 3 měsíců oprávněnost a řádnost 
vynaložených výdajů. K tomu musí kooperační partneři, kteří projektové výdaje vynaložili, 
předložit národně příslušné kontrolní instanci podklady nutné pro kontrolu výdajů. Při 
skončení projektu je navíc nutno předložit závěrečnou zprávu. Kontrola národní kontrolní 
instance probíhá na základě předložených podkladů. Po provedené kontrole vyhotoví 
příslušná kontrolní instance standardizovaný dvojjazyčný protokol o výsledku kontroly.   
 
K podpoře a sjednocení postupu kontrolních instancí vypracuje řídící orgán pro saskou 
kontrolní instanci a národní orgán pro českou kontrolní instanci návod s obecnými pokyny 
k postupu kontrolních instancí. 
 

Vyplácení prostředků 

Prostředky budou vypláceny na principu náhrady. Pro získání prostředků musí Lead partner 
podat odpovídající žádost u výplatního subjektu u Saské rozvojové banky- dotační banky. 
S žádostí o platbu je nutno předložit protokoly o kontrole kontrolních instancí, dvojjazyčnou 
krátkou zpráv o pokroku projektu resp. při skončení projektu dvojjazyčnou závěrečnou 
zprávu a souhrnný seznam dokladů o všech výdajích vynaložených zúčastněnými 
kooperačními partnery. Výplatní subjekt prověří žádosti o platbu a uhradí jen ty výdaje, které 
byly kontrolní instancí uznány jako způsobilé. Prostředky EFRR jsou zásadně uhrazeny Lead 
partnerovi.  
 
Řídící orgán a národní orgán budou prověřovat dodržování platných ustanovení programu 
spolupráce prostřednictvím prováděných kontrol odborného dohledu. Kontrola bude probíhat 
na základě každoročně sestavovaného plánu kontrol, výběru namátkových kontrol a check-
listů. O výsledku bude vyhotoven protokol. V případě zjištění chyb budou učiněna opatření 
k opravě resp. nápravě ve vztahu k jednotlivému případu i k řídícímu a kontrolnímu systému 
v případě systémových chyb. V případě potřeby bude provedena následná kontrola.  
 

Auditní stopa 

Postupy, na nichž spočívá řídící a kontrolní systém, zaručí, že všechny doklady o výdajích a 
kontrolní podklady nutné pro dostatečnou auditní stopu budou podle článku 140 nařízení 
(EU) č. 1303/2013 uchovány a na vyžádání poskytnuty Komisi a Evropskému účetnímu 
dvoru. Realizace programu spolupráce a jednotlivých projektů bude dokumentována 
v dotačním spise a v datovém systému. Tak může být provedena kontrola celého procesu. 
Spisy a jiné podklady související s realizací programu resp. projektu a data shromážděná 
v datovém systému budou archivována resp. uložena v souladu s požadavky nařízení (EU) 
č. 1303/2013. 
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Při výplatě prostředků EFRR a národních veřejných prostředků na německé straně a 
prostředků ze státního rozpočtu České republiky budou na základě dokumentů sjednaných 
mezi partnery programu provedeny tři procesní kroky s popsanými pracovními kroky:  
 

Nesrovnalosti a navrácení 

Zjišťování a hlášení nesrovnalostí bude provádět v souladu s ustanoveními nařízení (EU) 
č. 1303/2013 řídící orgán za německou stranu a národní orgán za českou stranu. Navrácení 
prostředků bude zajištěno odpovídajícím způsobem.  
 
 

5. 4  Rozdělení závazků mezi zúčastněné členské státy v případě finančních oprav 
uložených řídícím orgánem nebo Komisí 

 
Individuální finanční opravy 
V případě finančních oprav, které lze přiřadit ke konkrétním projektům, se postupuje 
v souladu s čl. 27 nařízení (EU) č. 1299/2013. Řídící orgán zajistí, aby každá částka 
neoprávněně vyplacená v důsledku nesrovnalosti byla získána zpět od hlavního či jediného 
příjemce. Za tímto účelem SAB jakožto zprostředkující subjekt z pověření řídícího orgánu 
podnikne nezbytné kroky vedoucí k navrácení neoprávněně vyplacené částky od hlavního 
nebo jediného příjemce. Potřebné kroky budou odsouhlaseny mezi zúčastněnými členskými 
státy.  
V případě, že se hlavnímu příjemci nepodaří zajistit vrácení neoprávněně vyplacených 
částek od svých projektových partnerů, nebo v případě, že se řídícímu orgánu, resp. SAB, 
nepodaří získat neoprávněně vyplacené částky zpět od hlavního či jediného příjemce, uhradí 
neoprávněně vyplacenou částku vůči řídícímu orgánu ten členský stát, ve kterém má dotyčný 
příjemce, který obdržel neoprávněně vyplacenou částku, sídlo, anebo v případě jediného 
příjemce ten členský stát, ve kterém je tento jediný příjemce registrován. Neoprávněně 
vyplacené prostředky dotyčný členský stát vrátí ve lhůtě dohodnuté mezi řídícím orgánem a 
národním orgánem.  
 
Plošné a extrapolované finanční opravy 
V případě finančních oprav, které se uplatní na celý program spolupráce nebo jeho část, 
uhradí členské státy zapojené do programu Komisi dotyčnou částku v poměru, který 
odpovídá míře odpovědnosti za příslušnou finanční opravu připadající na příslušný členský 
stát. Přitom se zásadně zohlední proporcionální národní míry chybovosti zjištěné skupinou 
auditorů. 
Pokud není možné míru odpovědnosti členského státu za finanční opravu určit (např. je-li 
plošná finanční oprava důsledkem nesprávně nastavených společných postupů či pravidel), 
stanoví se rozdělení finanční odpovědnosti takto: 
Finanční oprava se rozdělí podle poměru národního podílu na certifikovaných výdajích 
vztahujících se na účetní rok, resp. účetní roky, jehož, resp. jichž se finanční oprava týká. 
Potvrzení certifikovaných výdajů za daný účetní rok provádí zásadně auditní orgán v souladu 
s čl. 127 odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013 (výrok auditora). Pokud Komise podle čl. 139 
nařízení (EU) č. 1303/2013 výrok auditora neschválí, řídí se vyměřovací základ pro rozdělení 
finanční odpovědnosti částkou výdajů stanovenou Komisí pro daný účetní rok (viz čl. 139 
odst. 8 nařízení (EU) č. 1303/2013). Dodatečné opravy certifikovaných výdajů se zohlední 
pouze v případě, pokud už nastaly v okamžiku provedení rozdělení finanční odpovědnosti. 

 

5. 5  Použití eura  

Pro přepočet výdajů, které byly vynaloženy v jiné měně než euro, bude použit měsíční účetní 
kurz Evropské Komise z měsíce, ve kterém byly výdaje předloženy kontrolní instanci. Tento 
postup odpovídá článku 28 (b) nařízení (EU) 1299/2013. 
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5. 6 Zapojení partnerů 

Četné projekty přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 
přispěly v uplynulých letech k intenzivnímu rozvoji partnerství. Zahájená, vybudovaná a 
upevněná spolupráce na politické, administrativní a společenské rovině představuje 
důležitou komponentu pro společný rozvoj příhraničního území. Tvoří základ pro další rozvoj 
a integraci programového území. Na tomto základě se proces programování vyznačuje 
partnerskou spoluprací, která dbá zásad principu partnerství podle článku 5 nařízení (EU) č. 
1303/2013 a nařízení (EU) č. 240/2014 napříč všemi rovinami. Do přípravy a vypracování 
programu spolupráce se zapojili partneři regionální a místní úrovně, hospodářští a sociální 
partneři i partneři, kteří zastupují občanskou společnost. V rámci této úlohy jednají na 
principu mluvčích a vystupují jako multiplikátoři. 

 

Zapojení partnerů při přípravě programu spolupráce 

Vypracování programu spolupráce probíhá v partnerském procesu pod vedením řídícího 
orgánu a národního orgánu. Programovací proces je monitorován bilaterální redakční 
skupinou, která byla ustavena v listopadu 2011. Stálými členy této redakční skupiny jsou 
vedle řídícího orgánu a národního orgánu zvolení zástupci saské a české regionální, místní a 
euroregionální úrovně, hospodářských a sociálních partnerů, občanské společnosti a 
příslušných ministerstev.  V závislosti na tématu jsou přizvání další odborníci. Vytvoření 
redakční skupiny zaručuje, že budou prodiskutovány a zohledněny zájmy všech partnerů 
podílejících se na realizaci. 

Na základě zkušeností z minulých dotačních období, a aby byla implementována efektivní 
redakční skupina, byly saští a čeští regionální a místní zástupci, kteří spolupůsobili již 
v monitorovacím výboru, a také hospodářští a sociální partneři stejně jako zástupci občanské 
společnosti, řídícím orgánem požádáni, aby jmenovali po jednom zástupci, který bude 
spolupůsobit při vypracování programu spolupráce v rámci redakční skupiny na principu 
mluvčích. Zástupci jmenovaní na principu mluvčích se přitom zavázali, že budou na jednu 
stranu zrcadlit procesy a rozhodnutí směrem ke své skupině a na druhou stranu vnášet do 
diskuze zájmy těchto skupin. Zástupci pro průřezová témata rovnost příležitostí a rovné 
zacházení byli do tohoto dotazování zapojeni. Přehled partnerů zapojených do vypracování 
programového dokumentu se nachází v kapitole 9 (bod 9.2.).   

Počátkem pro programovací proces byly na jaře roku 2012 rozhovory na národní úrovni 
vedené se zástupci resortů saské státní vlády, s kraji Karlovarským, Ústeckým a Libereckým, 
saskými a českými euroregiony a zástupci hospodářských a sociálních partnerů, občanskou 
společností a zástupci komunální úrovně k obsahové úpravě dotačního období od roku 2014. 
Přehled partnerů zapojených do tohoto programovacího kroku se nachází v kapitole 9 (bod 
9.3).  

Mimoto byli o pokroku programování v pravidelných odstupech informováni členové 
monitorovacího výboru a Komise. 

Podle článku 55 odstavce 1 a 4 nařízení (EU) č. 1303/2013 je nutno pro program spolupráce 
provést ex-ante evaluaci a strategické posuzování vlivů na životní prostředí (SEA) dle 
ustanovení směrnice 2011/42/ES z 27. června 2001. SEA je součástí ex-ante evaluace. 
Vypracováním evaluace byla pověřena společnost Kienbaum Management Consultants 
GmbH ve spolupráci s SPF Group, v.o.s. V iterativním a interaktivním procesu znalec 
prověřil a posoudil programovou strategii, zvolené tematické cíle a investiční priority 
s ohledem na jejich příspěvek k dosažení cílů ke strategii EU 2020.  Zejména při koncepci 
systému indikátorů spolupracoval znalec úzce se saskými a českými partnery odpovědnými 
za programování. 
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V rámci ex-ante evaluace byla provedena hloubková analýza procesu podávání žádostí a 
financování v dotačním období 2007 – 2013, aby byla budoucí koncepce postupů vytvořena 
jednodušeji a efektivněji. Aby se dospělo k fundovaným výsledkům, byli do této analýzy 
vedle řídícího a národního orgánu zapojeni zástupci zprostředkujících subjektů podílejících 
se na realizaci, zástupci hospodářských a sociálních partnerů a nositelů projektů (lead 
partneři). Přehled zapojených partnerů se nachází v kapitole 9 (bod 9.2.). Navíc se vedla 
politická diskuze v různých grémiích saského zemského parlamentu.  

V rámci projednání ve vládě v červnu 2014 byla o programu spolupráce obsáhle informována 
jak česká tak saská vláda. Nadto se v červnu a červenci 2014 konaly informativní schůzky 
v různých grémiích saského zemského parlamentu. Veřejnost byla do programovacího 
procesu zapojena v rámci účasti veřejnosti na strategickém posuzování vlivů na životní 
prostředí. Za tímto účelem byl vedle zprávy o životním prostředí zveřejněn návrh programu 
spolupráce. Partneři byli o zveřejnění také informováni. Výsledky budou opět oznámeny 
veřejně. 

Program spolupráce zachycuje doporučení znalce a nejdůležitější zkušenosti a výsledky 
hodnocení dotačního období 2007 – 2013. 

 

Zapojení partnerů při realizaci programu spolupráce 

Pro monitorování a realizaci programu spolupráce bude podle článku 47 nařízení (EU) 
č. 1303/2013 vytvořen monitorovací výbor, který bude odpovídat zásadám principu 
partnerství podle článku 5 ve spojení s článkem 48 nařízení (EU) č. 1303/2013. Do té míry 
budou do monitorovacího výboru zapojeni zástupci různých rovin. Patří sem zástupci 
regionálních a místních orgánů, hospodářští a sociální partneři a zástupci z oblasti životního 
prostředí, nevládní organizace i orgány, které zastupují zájmy rovného zacházení, rovných 
příležitostí a nediskriminace. Přitom budou dle článku 10 číslice 1 nařízení (EU) č. 240/2014 
při sestavování monitorovacího výboru zohledněni partneři, kteří se podíleli na přípravě 
programu spolupráce. Členové monitorovacího výboru disponují hlasovacím právem. 
Monitorovací výbor nadto rozhoduje o schválení projektů, takže každý projekt je členům 
výboru předkládán k projednání a rozhodování. Tím jsou do realizace programu zapojeni 
všichni partneři na místě, včetně hospodářských a sociálních partnerů a jiných relevantních 
orgánů.   

Partneři jsou navíc pravidelně a intenzivně zapojeni v rámci monitorovacího výboru a 
redakční skupiny do monitorovacího a evaluačního procesu programu spolupráce.   
 



 

76 

 

6. KOORDINACE 

6. 1 Koordinace v Sasku 

Partnerské dohody poprvé uzavřené v programovém období 2014-2020 mezi Komisí a 
členskými státy obsahují všechny příspěvky Evropských strukturálních a investičních (ESI) 
fondů v daném členském státě. Vedle obsahu partnerské dohody stanoveného v článku 15 
Nařízení (EU) č. 1303/2013 se mimo jiné věnuje koordinaci mezi různými fondy. 

ESI fondy budou dle partnerské dohody pro Německo z 26. února 2014 také v dotačním 
období 2014-2020 výrazně přispívat k dosažení hospodářských, sociálních a 
environmentálních cílů EU v Německu. Zaměření dotačních možností přitom sleduje Strategii 
EU2020 pro inteligentní, udržitelný a začleňující rozvoj. Tyto cíle se kryjí s cíli Německa pro 
ekonomicky výkonné, sociálně spravedlivé a ekologicky šetrné hospodářství. Vedle cílů 
Strategie EU2020 budou různými intervencemi sledovány také specifické cíle přímo spojené 
s fondy ESI. Každý z programů cíle „Evropská územní spolupráce“ realizovaných se 
zapojením Německa má dle partnerské dohody samostatně definovat své priority v rámci 
fondů ESI na základě jeho zvláštních územních a regionálních okolností. Vedle investičního 
charakteru je třeba v programech spolupráce cíle „EÚS“ zdůraznit zejm. rozvoj znalostí, 
metod, postupů, standardů i příkladných řešení a vytvoření povědomí. Politika EÚS 
Evropské unie se proto musí nechat poměřit/srovnat se silnou inovativní komponentou. 
Specifikum programů EÚS přitom je, že uskutečňují cíle strategie Evropa2020 přesně pro 
příslušné regiony a města a mohou zužitkovat zvláštní potenciály regionů částečně 
přesahujících přes hranice. Proto může být evropská přidaná hodnota pro podporu investic z 
projektů EÚS téměř ihned odvozena také z jiných fondů. 
 
Vedle koordinačních opatření popsaných v Dohodě o partnerství probíhá koordinace také na 
programové úrovni. V souvislosti s přípravou programu spolupráce se za účelem 
monitorování plánování programu a koordinace obsahů podpory probíhá v Sasku od začátku 
roku 2012 každý měsíc odsouhlasování s řídícími orgány jiných fondů ESI (ESF, EFRR, 
EZFRV, ENRF). Toto odsouhlasování představuje nástroj řízení, který slouží ke koordinaci 
jednotlivých fondů a nástrojů podpory, k zamezení dvojí podpory a zajištění zaměření fondů 
na strategické cíle zemské vlády. Program spolupráce je dále zastoupen v příslušných 
monitorovacích výborech zmíněných fondů. Tímto způsobem probíhá nepřetržitý tok 
informací mezi ESI fondy v Sasku.  
 
V procesu schvalování jsou učiněna opatření vedoucí k zamezení dvojí podpory a vytvoření 
synergických efektů prostřednictvím odsouhlasené kombinace nástrojů. Přitom se také 
zajistí, aby nenastal žádný překryv se zemskými příp. regionálními nástroji podpory. V Sasku 
platné národní strategické přístupy zemské podpory pro hospodářský, sociální a 
environmentální rozvoj Svobodného státu jsou regionálně omezené na území Svobodného 
státu Sasko. Přeshraniční styčná místa se sousední zemí Českou republikou jsou sledovány 
v první řadě  programem spolupráce. Tím je program spolupráce navázán na zemské 
potenciály rozvoje, jejichž realizaci umožňuje v přeshraničním kontextu. Program spolupráce 
tak doplňuje zemskou politickou podporu dalšího rozvoje spolupráce s Českou republikou 
tak, že je zamezeno překryvům nástrojů podpory. 
 
Hlavním kritériem programu spolupráce je závazná přeshraniční spolupráce. Tím je 
zamezeno překryvům s jinými fondy. V rámci evropské sítě INTERACT stejně jako 
v německém výboru INTERACT III, které jsou součástí programu spolupráce, probíhá 
pravidelná výměna informací mezi různými programy.         
 



 

77 

 

Koordinace s EFRR, ESF, EZFRV, ENRF 

Jak program spolupráce, tak EFRR podporují opatření v oblasti krizového řízení při 
povodních. Těžiště opatření v  programu spolupráce přitom leží především na přeshraničním 
vytváření koncepcí, které vyplývá z požadavků směrnice EU o krizovém řízení při povodních. 
Přitom se tato opatření vztahují především na malá přeshraniční zájmová území. Mimoto 
může být zamezeno překryvu s podporami z EFRR prostřednictvím úkolů (činností) v oblasti 
přeshraniční spolupráce vzhledem ke společnému plánování, realizaci, financování a 
personálu záměru (projektu) se sousední zemí. Toto platí také pro rozvoj turisticko-kulturní 
infrastruktury a rozvoj přeshraniční veřejné osobní dopravy (VOD). Program spolupráce 
v oblasti rozvoje turisticko-kulturní infrastruktury sleduje zejm. cíl udržet a pečovat o přírodní 
a kulturní krajinu převládající v pohraničí a přispět k vytvoření a intenzifikaci udržitelného 
cestovního ruchu. S rozvojem přeshraniční VOD má být dále budována zemská a spolková 
přeshraniční spolupráce nositelů úkolů (činností), aby se dále vylepšila a rozvinula nabídka 
nadregionální VOD. Toto se však děje pouze v úzké koordinaci a realizaci mezi 
kooperačními partnery ze zapojených sousedních zemí se zřetelem na úkoly EU na 
kooperační záměry. 

 
Zatímco se podpora z ESF zaměřuje na cíle politiky zaměstnanosti, je podpora v oblasti 
programu spolupráce směrována na přeshraniční spolupráci a propojení, společné učení 
s partnery a interkulturní porozumění. Navíc je překryvům s podporou z ESF zamezeno 
prostřednictvím úkolů (činností) v oblasti programu spolupráce vzhledem ke společnému 
plánování a realizaci záměrů se sousední zemí. 

 
Záměry (projekty) k podpoře místního rozvoje dle čl. 32 Nařízení (EU) 1303/2013 jsou 
podpořeny výlučně z EZFRV a ENRF. Území přesahující nebo transnacionální kooperační 
opatření LEADER-MAS jsou podpořeny z EZFRV. Podpora záměrů s přeshraničním 
charakterem nad rámec těchto opatření je v EZFRV vyloučena. Záměry přeshraniční 
spolupráce s partnery ze Saska a ČR jsou podpořeny výhradně programem spolupráce. 

 

6. 2 Koordinace v České republice  

V ČR probíhala koordinace v rámci ESIF mezi jednotlivými fondy, cíli a programy během 
přípravy jednotlivých programů a bude zajištěna i nadále v průběhu jejich realizace. 

Během přípravy probíhala koordinace zejména v rámci pracovních skupin pro přípravu 
Dohody o partnerství a k rozpracování programů. V rámci pracovní skupiny k rozpracování 
programů, ve které jsou zastoupeny řídící orgány všech budoucích operačních programů ESI 
fondů a také zástupce národního orgánu, byla řešena otázka vazeb mezi programy i otázka 
koordinačních mechanismů. Na základě diskuse s dotčenými řídícími orgány byly vytvořeny 
přehledy možných synergií a komplementarit mezi jednotlivými typy aktivit.  

Z institucionálního hlediska je koordinace na úrovni ČR v průběhu implementace programů 
zajišťována zejména prostřednictvím Národního orgánu pro koordinaci (NOK), který navrhuje 
opatření k zajištění synergií napříč programy, dále zajišťuje komplementarity a synergie mezi 
intervencemi stanovenými Dohodou o partnerství a mezi ostatními strategickými dokumenty, 
specifikuje vhodné nástroje pro řízení komplementarit a synergií, a má odpovědnost za další 
činnosti. Zároveň NOK řídí činnost pracovních skupin a platforem, na kterých je koordinace a 
implementace programů projednávána, a dochází k předávání informací mezi řídícími 
orgány. 

 



 

78 

 

6. 2. 1 Vazby PPS SN-CZ na programy fondů ESI v ČR 

Koordinace s Integrovaným operačním programem (IROP) 

Zatímco v oblasti řešení krizových situací reagují intervence IROP na národní potřeby ČR, 
opatření v rámci PPS SN-CZ přispívají ke zvyšování celkové akceschopnosti a připravenosti 
zasahovat ve vzájemné spolupráci na obou stranách hranice. Oproti investičním opatřením 
IROP na národní úrovni, podporuje PPS SN-CZ dále vzdělávací aktivity vedoucí ke 
zvyšování kvalifikace a dovedností jednotek IZS a přeshraniční propojení systémů řízení rizik 
prostřednictvím společných cvičení. 
 
Kromě toho existuje v ČR vazba na investiční opatření podporovaná z IROP v oblasti 
cestovního ruchu, která mají regionální či národní dopad. Cílem PPS SN-CZ je spíše 
zatraktivnění a zlepšení dostupnosti přírodního a kulturního dědictví prostřednictvím aktivit 
lokálního významu avšak se zřetelnou přeshraniční vazbou. 
 
Synergie PPS SN-CZ a IROP existují v oblasti vzdělávání v případě využívání vzdělávací 
infrastruktury podpořené v rámci IROP pro přeshraniční aktivity nebo v případě z PPS SN-
CZ podpořených studií, analýz či strategií, které se mohou stát východiskem pro další rozvoj 
potřebných vzdělávacích kapacit v řešeném území pořizovaných na české straně následně 
s podporou z IROP. 
 
Kooperační aktivity převážně neinvestičního charakteru realizované v PPS SN-CZ lze 
navázat na investiční aktivity IROP ať už v oblasti sociálních či zdravotnických služeb, 
veřejné dopravy apod. 
 
Koordinace s Operačním programem výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 

Intervence v oblasti vzdělávání mají vazbu také na OP VVV. Zde mohou být realizovány 
komplementarity v případě využívání pořízené vzdělávací infrastruktury pro přeshraniční 
vzdělávací aktivity, sdílení pedagogických zkušeností a zvýšení spolupráce škol a 
zaměstnavatelů při realizaci formálního i neformálního vzdělávání (vč. stáží). Zároveň může 
docházet k rozšíření efektů dosažených v rámci OP VVV o možnost uplatnitelnosti na 
přeshraničním trhu práce (tj. uplatnitelnosti na trhu sousední země). 
 
 
Koordinace s Operačním programem Životní prostředí (OP ŽP) 

Potenciál pozitivních synergií  PPS SN-CZ a OP ŽP dále vzniká v oblasti ochrany 
biodiverzity, půd či podpory ekosystémových služeb. Oba programy mohou působit 
synergicky také v oblasti ochrany před povodněmi a adaptace na změnu klimatu. 
Přeshraniční koordinace umožní komplexní řešení, která zamezí přenášení negativních vlivů 
z druhé strany hranice. OP ŽP může navazovat vhodnými investicemi na koncepční opatření 
realizované v rámci přeshraniční spolupráce. 
 
Koordinace s Programem rozvoje venkova ČR (PRV) 

Díky vhodnému provázání aktivit PRV, jehož cílem je posílení rekreační funkce lesa 
prostřednictvím neproduktivních investic, a PPS SN-CZ lze dosáhnout většího efektu obou 
programů a územního rozšíření jejich dopadu. Příkladem může být pozitivní dopad realizace 
přístupových cest v lesích, které vedou ke zvýšení atraktivity lokalit přírodního a kulturního 
dědictví podpořených z PPS SN-CZ.  
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Vazby PPS SN-CZ na komunitární programy 
 
Synergie lze okrajově očekávat s programem LIFE v souvislosti s podporou inovativních 
technologií v oblasti životního prostředí a změny klimatu a s programem Erasmus v oblasti 
zlepšení úrovně klíčových schopností a dovedností včetně aktivit vedoucích ke zlepšení 
výuky a studia cizích jazyků. 

 
6. 2. 2 Vazby PPS SN-CZ na národní programy v ČR 

 
Vhodné komplementární akce lze uskutečnit s národním Programem rozvoje cestovního 
ruchu realizovaným v ČR v oblasti podpory doplňkových prvků turistické infrastruktury. 
Zatímco pro národní program jsou tato opatření hlavní náplní, v rámci PPS SN-CZ mají spíše 
doplňkový charakter a je tak možné realizovat v obou programech vzájemně komplementární 
aktivity. 
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7. SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE PRO PŘÍJEMCE 

Administrativní zátěž příjemců přeshraničního programu byla v dotačním období 2007 až 
2013 velmi vysoká. Důvodem byly mimo jiné rozsáhlé předpisy v oblasti financování 
strukturálních fondů, zvláštní požadavky na programy přeshraniční spolupráce a vysoké 
požadavky na kontrolu. Program přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká 
republika 2007 – 2013 byl proto projektovými partnery pravidelně kritizován. Byla proto 
provedena hloubková analýza procesů žádostí a financování dotačního období 2007 – 2013 
od 4. čtvrtletí 2013 do 1. čtvrtletí 2014, aby byla budoucí úprava postupů jednodušší a 
efektivnější. Analýza byla monitorována programovými partnery i dalšími odborníky. Navíc se 
ohledně postupů na saské straně uskutečnilo mnoho diskusí a hlasování v různých grémiích 
saského zemského parlamentu, aby byla projednána zjednodušení pro program spolupráce.  

V rámci analýzy byl sestaven katalog s návrhy na zjednodušení. Byla vytvořena pracovní 
skupina, která se tématem zjednodušení intenzivně zabývá. Zjednodušení pro příjemce má 
velmi vysokou prioritu. Úkolem pracovní skupiny proto je prověřit na základě výsledků 
analýzy možnosti zjednodušení aktuálních podkladů financování. Pro program spolupráce 
má být vytvořen podklad pro poskytnutí podpory, který vedle nezbytných právních 
ustanovení přinese příjemcům finančních prostředků co největší zjednodušení. 

Na základě analýzy a uskutečněných jednání jsou pro program spolupráce plánována mj. 
následující opatření ke snížení administrativní zátěže, která mají být aplikována na počátku 
při vypracování společného realizačního dokumentu jako základu pro podávání žádostí, 
resp. v průběhu dotačního období 2014 - 2020:  

Fáze 1: příprava, podání a kontrola projektové žádosti 

 Poskytnutí všech dokumentů (k žádosti), vyplněné vzorové dokumenty, „flowchart“ 
k objasnění kompletního procesu žádosti na jednom centrálním místě na internetu  

Má být vypracován srozumitelný postup podání žádosti, odpovídající požadavkům EU. 
Formuláře a vzorové tiskopisy budou k dispozici na internetové stránce programu 
spolupráce. 

 Jednotné informace při poradenství a hodnocení a jednotný výklad procesních předpisů 
na německé a české straně 

Program spolupráce bude realizován na základě společného realizačního dokumentu, 
který tvoří společný podklad pro poskytnutí podpory. Těsnou koordinací mezi 
zúčastněnými orgány a redukováním aplikovatelných předpisů EU je nutno se co nejvíce 
vyhnout rozdílným interpretacím.  

 Zkrácení/optimalizace formuláře žádosti 

Formulář žádosti má být přepracován s cílem zefektivnění. Toho by mohlo být dosaženo 
snížením míry podrobnosti např. u přehledu nákladů a časového plánu, jasnými 
definicemi a zabráněním duplicit. 

Fáze 2: Rozhodnutí o podpoře projektu 

 Těsná spolupráce mezi kontrolní instancí a těmi, kdo projekt posuzují 

Stejný výklad předpisů a jednotné informace při poradenství a hodnocení mají partnerům 
projektu poskytnout více právní jistoty. Musí být přitom zaručeno oddělení funkcí řízení a 
kontroly, s kterým počítá úprava EU.  

 Zefektivnění a kvalitativní zlepšení dotační smlouvy mezi SAB a Lead partnerem 

Aby se zkvalitnila doposud velmi rozsáhlá dotační smlouva mezi SAB a Lead partnery, 
budou prověřovány možnosti jejího zjednodušení. 
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Fáze 3: Realizace a kontrola projektu 

 Snížení povinného vykazování 

Jedním z největších problémů dotačního období 2007 – 2013 byly z hlediska Lead 
partnerů dlouhé lhůty zpracování v SAB, především při prověřování dokladů. Dosavadní 
povinné vykazování odpovídá v zásadě požadavkům EU. Pro program spolupráce budou 
analyzována zjednodušení.  

 Zjednodušené postupy při změně projektu 

Navrhuje se, aby se v budoucnu o nepatrné změny, které nemění cíl projektu, nežádalo, 
nýbrž aby je financující subjekt pouze vzal na vědomí. Změny by pak mohly být 
dokumentovány v závěrečné pozměňovací smlouvě. Soulad s předpisy EU bude 
s ohledem na rozpočtová rizika ověřen.  

 Zjednodušení postupu vyúčtování zavedením paušálů 

V programu spolupráce se mají využívat možnosti paušalizace, s kterými Komise počítá, 
zejména u režijních a personálních nákladů, aby bylo zjednodušeno plánování a 
vykazování výdajů.  

 Zjednodušení evidence dokladů a záznamů 

Snížením výdajových položek, prověřením hloubky dokladů ke kontrole, uznáním 
obsahově ekvivalentních záznamů místo formulářů SAB a co nejjednotnějším systémem 
vyúčtování v Sasku a v České republice a použitím jednoznačných hodnotících kritérií ve 
vyúčtování má být dosaženo zjednodušení v této oblasti. Soulad s předpisy EU bude 
ověřen s ohledem na rozpočtová rizika.  

 Zavedení e-koheze, aby se veškerá výměna informací mezi příjemci, řídícím orgánem, 
auditním orgánem a zprostředkujícími subjekty mohla provádět prostřednictvím 
elektronických systémů výměny dat. 

Administrativní zátěž pro příjemce bude v průběhu realizace projektu nadále kriticky 
monitorována a prověřována. 
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8. HORIZONTÁLNÍ ZÁSADY 

8. 1  Udržitelný rozvoj 

Program spolupráce se řídí ustanoveními vyplývajícími ze strategie Evropa 2020 a hlavním 
cílem, který je "udržitelný růst".  Podle článku 8 nařízení (EU) č. 1303/2013 jsou předmětem 
zájmu především ekologické aspekty udržitelné ochrany životního prostředí, účinného 
využívání zdrojů, ochrany klimatu a přizpůsobení se jeho změně, managementu řízení rizik a 
jejich předcházení. Tyto aspekty je nutné brát v úvahu jak při přípravě, tak realizaci programu 
spolupráce. 
Cílem programu spolupráce je dosáhnout udržitelného zlepšení životní úrovně v pohraniční 
oblasti prostřednictvím vhodných opatření, přičemž stěžejním bodem tematických cílů a 
investičních priorit je udržitelný růst. Opatření v rámci tematického cíle 5 mají přispívat 
k ochraně lidí a majetku vzhledem k nárůstu extrémních povětrnostních situací a 
souvisejících nebezpečných situací, které jsou důsledkem klimatických změn. Úzce 
související tematický cíl 6 směřuje ke zlepšení ochrany vody, přírody a životního prostředí. 
Prostřednictvím péče o kulturní dědictví by měl být posilován turistický potenciál a iniciován 
impuls pro hospodářský rozvoj programového území. Tematický cíl 10 se věnuje rozšíření 
nabídky přeshraničního vzdělávání. V rámci tematického cíle 11 jsou podporovány přístupy, 
jejichž cílem je spolupráce státních, regionálních a komunálních institucí v programovém 
území, jež je velmi důležitým základem pro růst pohraničního území. V rámci 
uskutečňovaných opatření je dodržován princip udržitelného rozvoje založený na třech 
dimenzích: ekonomické, ekologické a sociální. Tyto priority přispívají svými obsahovými 
zaměřeními a integrovaným přístupem k posílení jednotlivých částí udržitelného rozvoje. 

Kromě toho je udržitelnému rozvoji věnována zvláštní pozornost také ve všech oblastech 
podpory v rámci programu spolupráce. Vedle zasazení tohoto principu na úrovni programu 
bude udržitelný rozvoj zohledňován jako kritérium jak při výběru projektů, tak při 
monitorování a hodnocení programu. Při hodnocení projektových žádostí budou účinky na 
životní prostředí hodnoceny ve vzájemné souvislosti prostřednictvím indikátorů. Cílem má 
být zvýšení povědomí žadatelů o udržitelných aspektech jejich projektových záměrů, které by 
měly být finančně podpořeny. 

Součástí hodnocení programu spolupráce je provedeno strategické hodnocení vlivu na 
životní prostředí (SEA). Cílem analýzy SEA je poskytnout dostatečný prostor 
environmentálním aspektům v rámci hodnocení projektu spolupráce a přitom dbát na 
podporu udržitelného rozvoje. Na základě strategického charakteru programu spolupráce je 
hodnocení SEA prováděno z obecného pohledu. Výsledky tohoto posouzení jsou obsaženy 
v závěrečné zprávě, která je součástí ex-ante hodnocení spolu s hodnocením programu 
spolupráce. Kromě toho jsou relevantní partneři zahrnuti jak při přípravě, tak při realizaci 
programu spolupráce. 

 

8. 2 Rovné příležitosti a nediskriminace 

Za účelem dosažení cíle rovných příležitostí a vyloučení diskriminace požaduje Evropská 
komise v souladu s článkem 7 Nařízení (EU) č. 1303/2013v rámci přípravy a realizaci 
programu spolupráce taková opatření, která povedou proti diskriminaci na základě pohlaví, 
rasy nebo etnického původu, náboženství a světonázoru, zdravotního postižení, věku či 
sexuální orientace. Zvláštní pozornost bude při přípravě a realizaci programu spolupráce a 
projektů věnována bezbariérové přístupnosti pro lidi se zdravotním postižením. 

Proto je nutné vzít v úvahu zásadu vyloučení diskriminace při plánování, realizaci, 
monitorování a hodnocení programu spolupráce. To zahrnuje přístup rovnosti příležitostí a 
eliminace diskriminace v rámci podporovaných opatření. 

Bez ohledu na zákaz diskriminace by měla být uznávána a respektována možnost 
rozmanitosti. Různorodost lidí a jejich odlišné životní a pracovní zkušenosti, pohledy a 
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hodnoty, které přinášejí do společnosti, jsou kapitálem pro růst a rozvoj. V rámci programu 
spolupráce je u prováděných záměrů uznávána rozmanitost účastníků projektů. Realizace 
projektu je založena na absenci předsudků a jakékoliv diskriminace na základě pohlaví, 
rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního 
postižení, věku nebo sexuální orientace. 

Důležitým nástrojem k odbourání strukturální diskriminace je odstranění překážek. Proto je 
důležitým úkolem programu spolupráce vytvořit bezbariérový přístup k podpořeným 
projektům. 
 
Zamezení diskriminace patřilo již v programovém období 2007 – 2013 k horizontálním cílům 
programu spolupráce. Tato zásada byla také zahrnuta do strategického zaměření programu 
spolupráce a byla zohledněna v různých etapách realizace. To bylo uskutečněno zejména 
prostřednictvím zapojení příslušných partnerů, kteří jsou uvedeni v kapitolách 5. 5 a 9, jakož i 
způsoby realizace a výběrem projektů. Dále je zajištěno, aby byl princip zákazu diskriminace 
odpovídajícím způsobem zohledněn v hodnocení programu spolupráce. 
 
 

8. 3 Rovnost mezi muži a ženami 

K dosažení cíle rovnosti pohlaví v souladu s článkem 7 Nařízení (EU) č. 1303/2013 Evropská 
komise vyžaduje, aby byla respektována a podporována rovnost žen a mužů během celé 
přípravy a realizace všech programů v rámci monitorování, podávání zpráv a hodnocení 
programu. Podpora rovnosti mužů a žen přispívá jak k integraci genderového mainstreamu, 
tak k implementaci strategie Evropa 2020. Rovnoprávnost je důležitá podmínka pro dosažení 
růstu, konkurenceschopnosti a zaměstnání. 
Rovnost pohlaví patřila již v programovém období 2007 – 2013 k horizontálním cílům 
programu spolupráce. V různých etapách uskutečňování programu od plánování po realizaci 
včetně obsahových úprav jsou respektovány formulace článku 7 Nařízení EU 1303/2013. 
V rámci přípravy programu byla při tvorbě socio-ekonomické analýzy zohledněna 
problematika rovnosti pohlaví. Kromě toho byli relevantní partneři, kteří jsou uvedeni 
v kapitolách 5. 5 a 9, zapojeni do procesu koordinace. Dodržování principu rovnosti je 
zohledněno ve způsobech provádění a v rámci výběru projektů. Obzvláště opatření v rámci 
tematického cíle 10 v oblasti vzdělávání, dalšího vzdělávání a kvalifikace naplňují cíl 
rovnoprávnosti mužů a žen. Dále je zajištěno, aby byla problematika rovnosti mužů a žen 
odpovídajícím způsobem zohledněna v hodnocení programu spolupráce. Proto jsou 
prováděny analýzy kvantitativních indikátorů diferencované podle pohlaví.  
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9. SAMOSTATNÉ PRVKY 

9.1 Velké projekty, které mají být během programového období realizovány  

 V rámci kooperačního programu nebudou realizovány žádné velké projekty ve smyslu 
článku 100 nařízení (EU) 1303/2013. 
 

9.2 Výkonnostní rámec pro program spolupráce 

 
Tabulka 24      Výkonnostní rámec  
 

Prioritní osa ID Definice indikátoru nebo 
klíčový krok provádění 

(klíčový krok 
implementace) 

Měrná 
jednotka 

Milník pro 
rok 2018 

Konečný 
cíl pro rok  

2023 

1 – Podpora 
přizpůsobení se 
změně klimatu, 
předcházení 
rizikům a řízení 
rizik 

OI2 Instituce, které se účastní 
společných projektů 

Počet 12 40 

1 – Podpora 
přizpůsobení se 
změně klimatu, 
předcházení 
rizikům a řízení 
rizik 

FI1 certifikované výdaje, které 
byly učiněny příjemci a 
zahrnuty do žádostí o 
platby zaslaných EK 

EUR 1 019 276 15 796 707 

2 – Zachování a 
ochrana životního 
prostředí a 
podpora účinného 
využívání zdrojů 

OI3 
společné aktivity 
zaměřené na ochranu 
nebo zlepšení kvality vod 

 

Počet 2 5 

2 – Zachování a 
ochrana životního 
prostředí a 
podpora účinného 
využívání zdrojů 

OI4 
podpořené přírodní a 
kulturní statky včetně 
turistické infrastruktury 

 

Počet 10 45 

2 – Zachování a 
ochrana životního 
prostředí a 
podpora účinného 
využívání zdrojů 

FI2 certifikované výdaje, které 
byly učiněny příjemci a 
zahrnuty do žádostí o 
platby zaslaných EK 

EUR 4 433 851 68 715 674 

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

OI9 osoby, které se zúčastnily 
vzdělávacích opatření 

Počet 900 9 000 
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učení 

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

FI3 certifikované výdaje, které 
byly učiněny příjemci a 
zahrnuty do žádostí o 
platby zaslaných EK 

EUR 1.783.733 27.644.237 

4 – Posilování 
institucionální 
kapacity orgánů 
veřejné správy a 
zúčastněných 
subjektů a účinné 
veřejné správy 

OI11 instituce zapojené do 
projektů 

Počet 50 150 

4 – Posilování 
institucionální 
kapacity orgánů 
veřejné správy a 
zúčastněných 
subjektů a účinné 
veřejné správy 

FI4 certifikované výdaje, které 
byly učiněny příjemci a 
zahrnuty do žádostí o 
platby zaslaných EK 

EUR 2.344.335 2.344.335 
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9.3 Příslušní partneři zapojení do přípravy programu spolupráce 

Pro vypracování kooperačního programu byla ustanovena bilaterální redakční skupina (viz 
bod 5.6). Redakční skupina je vedena řídícím orgánem v partnerské spolupráci s národním 
orgánem. Řídícímu orgánu byly v rámci schvalovacího procesu mezi regionálními a místními 
subjekty a hospodářskými a sociálními partnery a organizacemi občanské společnosti 
jmenovány/uvedeny následující instituce, jejichž zástupci byli jako členové bilaterální 
redakční skupiny zapojeni do přípravy kooperačního programu podle principu mluvčího. 

saští partneři 

 Handwerkskammer Chemnitz 

 Deutscher Gewerkschaftsbund Bezirk Sachsen 

 Deutsches Rotes Kreuz, Landesverband Sachsen e.V. 

 Euroregion Neisse-Nisa-Nysa e.V. 

 Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst 

čeští partneři 

 Hospodářská komora ČR 

 Asociace nestátních neziskových organizací (ANNO) 

 Krajský úřad Libereckého kraje – zástupce dotčených českých krajských úřadů 

 Euroregion Nisa-Nysa-Neisse – zástupce dotčených euroregionů v české části 
dotačního území  

Již na jaře 2012 byly saské a české regionální a místní subjekty a hospodářští a sociální 
partneři a organizace občanské společnosti v rámci přípravy dotačního období 2014-2020 
pozváni k rozpravě, aby byli informováni o důležitých obsazích nových textů nařízení a 
dotázáni ohledně představ partnerů o těžištích budoucí podpory. 

Ze saské strany byly osloveny následující instituce: 

 Naturschutzbund Deutschlands (NABU), Landesverband Sachsen e.V. 

 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Landesverband Sachsen 
e.V. 

 Grüne Liga Sachsen e. V. 

 Landesverein Sächsischer Heimatschutz e.V. 

 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Sachsen e.V. 

 Handwerkskammer Chemnitz 

 Industrie- und Handelskammer Südwestsachsen 

 Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH 

 Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft e.V. 

 Landestourismusverband Sachsen 

 Tourismus- und Marketinggesellschaft Sachsen mbH 

 Deutsches Rotes Kreuz, Landesverband Sachsen e.V. 

 Deutscher Gewerkschaftsbund, Bezirk Sachsen 

 Euroregion Neisse-Nisa-Nysa  

 Euroregion Elbe / Labe 

 Euroregion Erzgebirge / Krušnohoři 

 Euroregion Euregio Egrensis 

 Vertreter der sächsischen Fachressorts einschließlich der Vertreter für die 
Querschnittsthemen Gleichstellung, Chancengleichheit, Nichtdiskriminierung und 
Nachhaltigkeit 
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Ze třinácti oslovených hospodářských a sociálních partnerů, a organizací občanské 
společnosti a komunální úrovně mělo osm zájem o spolupráci. 

 Krajský úřad Libereckého kraje 

 Krajský úřad Ústeckého kraje 

 Krajský úřad Karlovarského kraje 

 Euroregion Neisse-Nisa-Nysa  

 Euroregion Elbe / Labe 

 Euroregion Erzgebirge / Krušnohoři 

 Euroregion Euregio Egrensis 

 Hospodářská komora ČR 

 Asociace nestátních neziskových organizací 

 zástupci nositelů projektu v dotačním období 2007-2013 

 

Mimoto byly v rámci ex-ante evaluace provedeny rozsáhlé konzultace se saskými a českými 
nositeli projektů v dotačním období 2007-2013.  

K tomu byli osloveni následující vedoucí partneři: 

 Abwasserzweckverband Oberes Zschopau- und Sehmatal 

 Asociace turistickych oddilu mladeze Ceske republiky 

 Bayerischer Jugendring 

 BIC-Forum Wirtschaftsförderung (BIC-FWF) e.V. 

 Boveraclub 

 Brücke/Most-Stiftung zur Förderung der deutsch-tschechischen Verständigung und 
Zusammenarbeit  

 bsw Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft GmbH  

 Caritasverband für Dresden e.V. 

 Ceske Svycarsko o.p.s. 

 Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V. 

 Cmelak-Spolecnost pratel prirody 

 Collegium Bohemicum o.p.s. 

 Dialog mit Böhmen e.V. 

 Die Brücke e.V. 

 Docela Velke Divadlo 

 Dresden Titans e.V. 

 DRK Kreisverband Freital e.V. 

 Ekocentrum Oldrichov v Hajich o.p.s. 

 Euregio Egrensis AG Sachsen/Thüringen 

 Europäische Forschungs-gemeinschaft Dünne Schichten e.V. 

 Euroregion Erzgebirge e.V. 

 Euroregion Neisse e.V. 

 Euroregion Nisa - regionalni sdruzeni 

 Euroregionales Kulturzentrum St. Johannis Zittau  

 Evangelische Kirchengemeinde Meuselwitz-Reichenbach/OL, Niederschlesischer 
Oberlausitzkreis 

 Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde "St.Johannis" Zittau  

 Evangelischer Schulverein Vogtland e.V.   

 Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Rechenberg-Bienenmühle  

 EVROPAN  

 Förderverein Ambroßgut Schönbrunn e.V. 
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 Freier Schulträgerverein e.V. "Schkola" 

 Gemeindeverwaltung Bad Schlema 

 Gemeindeverwaltung Bärenstein 

 Gemeindeverwaltung Cunewalde 

 Gemeindeverwaltung Erlbach 

 Gemeindeverwaltung Kurort Oybin 

 Gemeindeverwaltung Neukirch 

 Gemeindeverwaltung Rechenberg-Bienenmühle 

 Geokompetenzzentrum Freiberg e.V. 

 Gymnazium Varnsdorf 

 HC Slovan Usti nad Labem 

 Hochschule Zittau Görlitz 

 Horsky Klub Lesna v Krusnych Horach, obcanske sdruzeni  

 Integrovana stredni skola technicka a ekonomicka Sokolov  

 Internationales Hochschulinstitut Zittau  

 IÖR Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V. Dresden  

 Karlovarsky kraj  

 Kindervereinigung Chemnitz e.V. 

 Kommunalgemeinschaft Euroregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge e. V. 

 Krajska sprava silnic Libereckeho kraje (KSSLK) prispevkova organizace  

 Krusnohorsky Spolek o.s. 

 Kulturni, vzdelavaci a informacni zarizeni Jirkov prispevkova organizace  

 Landesamt für Archäologie 

 Landesamt für Straßenbau und Verkehr Niederlassung Plauen  

 Landespolizeidirektion Zentrale Dienste Sachsen  

 Ländliche Erwachsenenbildung im Freistaat Sachsen e.V.  

 Landratsamt Bautzen 

 Landratsamt Görlitz 

 Landratsamt Mittelsachsen 

 Landratsamt Vogtlandkreis 

 Lebenshilfe für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung Pirna-Sebnitz-
Freital e.V.  

 Liberecky kraj 

 Město Aš 

 Mesto Bozi Dar 

 Město Cvikov 

 Mesto Hradek nad Nisou 

 Mesto Hranice 

 Mesto Lovosice 

 Mesto Novy Bor 

 Město Ostrov 

 Město Plesná 

 Město Varnsdorf 

 Mißlareuth 1990, Mitte Europa e.V. 

 Naturschutzzentrum Erzgebirge gGmbH 

 Obcanske Sdruzeni D.R.A.K. 

 Obcanske sdruzeni JURTA 

 OBEC HRENSKO 

 Obec Okrouhla 

 Obec Skalice u Ceske Lipy 

 Obec Trebivlice 

 Okresni hospodarska komora Liberec 
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 Podkrusnohorske technicke muzeum, o.p.s.   

 Podralský nadační fond ZOD 

 Policie České republiky Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje se sídlem v Ústí 
n.L.  

 Polizeidirektion Chemnitz- Erzgebirge 

 Polizeidirektion Dresden 

 ProArbeit e.V. 

 Querxenland Seifhennersdorf e.V. 

 Regionalni sdruzeni Dialog 

 Regioskop, z.s.p.o. 

 Sachsen Leinen e.V.  

 Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt  

 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie  

 Sächsisches Staatsministerium des Innern 

 SDRUZENI ASSKO 

 SDRUZENI Ceskolipsko 

 Sdruzeni obci Libereckeho kraje-SOLK 

 Silva Sacra, o.s. 

 Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska  

 Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen GmbH  

 Staatsbetrieb Sachsenforst Forstbezirk Marienberg  

 Stadtverwaltung Annaberg-Buchholz  

 Stadtverwaltung Bad Elster  

 tadtverwaltung Bad Schandau  

 Stadtverwaltung Eibenstock  

 Stadtverwaltung Grünhain-Beierfeld  

 Stadtverwaltung Hohnstein  

 Stadtverwaltung Klingenthal  

 Stadtverwaltung Kurort Oberwiesenthal  

 Stadtverwaltung Markneukirchen  

 Stadtverwaltung Neustadt  

 Stadtverwaltung Plauen  

 Stadtverwaltung Schwarzenberg  

 Stadtverwaltung Sebnitz 

 Stadtverwaltung Zittau  

 Statni zemedelska a Státní zemědělská a potravinářská inspekce  

 Statutární Město Děčín    

 Stiftung Haus Schminke    

 Stiftung Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal  

 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoše  

 Suchopyr o.p.s. 

 Technicka univerzita v Liberci 

 Technische Universität Chemnitz 

 Technische Universität Dresden 

 Telovychovna jednota SLAVOJ SEVEROTUK o.s.   

 Tourismusverein Spielzeugdorf Kurort Seiffen e.V.  

 Trojzemí, o.p.s. 

 TU Bergakademie Freiberg  

 Umweltzentrum Dresden e.V.  

 Univerzita J.E.Purkyně PURKYNE 

 Ústecký kraj 

 Verband der Nord- Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie e.V.  
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 Verein zur beruflichen Förderung und Ausbildung e.V. (VBFA)  

 Verein zur Förderung von Biomasse und nachwachsenden Rohstoffen Freiberg e.V.  

 Verkehrsverbund Oberelbe GmbH 

 Via Regia o.s  

 Volks-und Schulsternwarte "Bruno-H.-Bürgel" Sohland/Spree e.V.  

 Volleyball Club Dresden e.V.   

 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Jíloviště - Strnady, v. v. i. 

 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce 

 Vzdelavaci a rekreacni centrum Lesna o.p.s.   

 Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH 

 Zakladni skola a Materska skola Krasna Lipa  

 Zakladni umelecka skola Kraslice 

 Zakladni umlecka skola Litvinov  

 ZVON-Zweckverband Oberlausitz-Niederschlesien  

 Zweckverband Naturpark Erzgebirge/Vogtland   

 

Na saské straně bylo osloveno ... partnerů a na české straně ... partnerů. Struktura 
oslovených partnerů byla rozmanitá, aby odrážela pestrost partnerů realizujících projekty 
(samospráva, neziskové organizace, školská zařízení, komory, policie...).  

Aby se mohly efektivně vytvořit budoucí postupy týkající se dotace, byly stávající postupy 
související se žádostí a dotací v rámci ex-ante hodnocení podrobeny hloubkové analýze. V 
této analýze byli vedle zástupců subjektů podílejících se na správě a realizaci programu 
zapojeni následující partneři, popř. nositelé projektů: 

 Euroregion Neisse-Nisa-Nysa 

 Tourismusverband Erzgebirge 

 Dialog mit Böhmen e.V. (Förderung der Völkerverständigung zwischen der 
Tschechischen Republik und Deutschland) 

 Landesamt für Umwelt und Geologie 

 Bezirksamt Ustí nad Labem 

 Zentrum für Regionalentwicklung der Tschechischen Republik 

 

9.4 Použitelné podmínky provádění programů, kterými se řídí finanční řízení a 
programování, monitorování, hodnocení a kontrola účasti třetích zemí 
v nadnárodních či meziregionálních programech prostřednictvím příspěvku 
ze zdrojů evropského nástroje sousedství a NPP 

není relevantní 
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Přílohy 

Příloha 1 Návrh zprávy o hodnocení ex-ante a shrnutí 

Příloha 2 Písemné potvrzení souhlasu s programem spolupráce  

Příloha 3 Mapa oblasti, na níž se vztahuje program spolupráce 

Příloha 4 Shrnutí operačnímu programu pro veřejnost (pokud je to relevantní) 
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Příloha 3 Mapa území pokrývajícího kooperační program 

 


