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1.

Úvod

Pokyny pro české žadatele, které právě držíte v ruce, charakterizují operační program Cíl Evropská
územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013. Dokument stanoví zejména detailní
metodické postupy pro přípravu projektových žádostí a obsahuje veškeré relevantní informace,
které by měl žadatel znát. Pokyny vychází z dokumentu „Operační program Cíl Evropská územní
spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013“ a dalších doprovodných dokumentů, které byly
schváleny Monitorovacím výborem a je v souladu se všemi nařízeními ES, národní legislativou a
dalšími předpisy souvisejícími s poskytováním podpory ze Strukturálních fondů.
Pokyny jsou rozděleny do dvou částí. První částí jsou Pokyny pro české žadatele, které stručně
popisují Program na česko-rakouské hranici. Zejména obsahují informace potřebné pro přípravu
projektové žádosti, pokyny pro její odevzdání, informace o průběhu kontroly, hodnocení a výběru
projektů, apod. Na Pokyny pro české žadatele navazuje druhá část - Pokyny pro české příjemce
dotace, které obsahují informace potřebné pro realizaci projektu. Mimo těchto Pokynů, z důvodu
lepší informovanosti žadatelů na obou stranách hranice se programoví partneři dohodli, že vznikne
společná Příručka pro žadatele, která je vydávána Společným technickým sekretariátem a ve které
jsou uvedeny základní informace jak pro české, tak i pro rakouské žadatele a příjemce. Tato
společná Příručka, stejně jako i tyto Pokyny jsou k dispozici na internetových stránkách programu
www.at-cz.eu. V případě, že by došlo k nesouladu mezi Příručkou a těmito Pokyny, platí
ustanovení uvedená v Pokynech. Pro všechny partnery předkládající projektovou žádost v rámci
Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 jsou
ustanovení Pokynů včetně všech jejích příloh závazná.
Pokyny pro české žadatele jsou z důvodu odlišné legislativy mezi českou a rakouskou stranou
určeny pouze pro Vedoucího partnera a partnery na české straně. Rakouští žadatelé a partneři
se musí v případě potřeby bližších informací obrátit na své příslušné zemské úřady, příp. na JTS.
Pokyny pro české žadatele jsou k dispozici ke stažení na oficiálních stránkách programu
http://www.at-cz.eu/at-cz/cz/4-2_projektova.php.
Změny (revize) v Pokynech pro české žadatele se provádějí buď vydáním Metodického pokynu
Národního orgánu (v případě dílčích změn) nebo zveřejněním nového vydání Pokynů pro české
žadatele (v případě rozsáhlejších změn). Aktualizace upravené Metodickými pokyny jsou
automaticky zahrnuty do dalšího vydání Pokynů. Datum počátku platnosti daného Metodického
pokynu nebo vydání Pokynů pro české žadatele je vždy uvedeno na titulní straně dokumentu. Toto
nové vydání bude zveřejněno zpravidla den po termínu odevzdání projektových žádostí na nejbližší
MV a bude platné pro všechny projektové žádosti, které budou předkládané po jeho zveřejnění.
Informace o vydání nové verze Pokynů resp. Metodického pokynu budou zveřejněny na stránkách
http://www.at-cz.eu/at-cz/cz/4-2_projektova.php.
Projektové žádosti jsou přijímány průběžně s tím, že pro každé zasedání MV1, který rozhoduje o
přidělení podpory, bude stanoven indikativní termín, dokdy by měla být projektová žádost
v požadované kvalitě doručena příslušnému subjektu – kraji/zemskému úřadu (závisí na tom, odkud
pochází Vedoucí partner) nebo JTS. Standardně zpracovaná projektová žádost, která nebude
v průběhu hodnocení radikálně upravována nebo doplňována, by měla být projednána na nejbližším
zasedání MV.

1

Zasedání MV se budou konat dle potřeby, zpravidla 2 krát ročně.
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2.

Seznam zkratek a vymezení pojmů

AT

Rakousko

CÍL EÚS AT-ČR

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká
republika 2007-2013, dále nazýván také „Program“

CO

Certifikační orgán

CRR ČR

Centrum pro regionální rozvoj ČR

ČR

Česká republika

DPH

Daň z přidané hodnoty

EIA

Posuzování vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)

EK

Evropská komise

ERDF

Evropský fond regionálního rozvoje

ES

Evropské společenství

EU

Evropská unie

FMP

Fond malých projektů

ICT

Informační a telekomunikační technologie (Information and Communication
Technologies)

JTS

Společný technický sekretariát se sídlem v Brně a pobočkou ve Vídni

MMR ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

MSP

Malé a střední podniky včetně mikropodniků

MV

Monitorovací výbor

NAŘÍZENÍ O ERDF Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne
5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení
nařízení (ES) č. 1783/1999
NO

Národní orgán

NNO (NGO)

Nestátní neziskové organizace (Non-governmental non-profit organisations)

NUTS

Územní statistické jednotky – Nomenklatura územních statistických jednotek
(Nomenclature of Territorial Units for Statistics)
5
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NUTS II

Region soudržnosti

NUTS III

Kraj - základní územní jednotka pro Program

OBECNÉ

Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných

NAŘÍZENÍ

ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním
fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999

OEÚS

Odbor evropské územní spolupráce na MMR, plnící roli Národního orgánu

OP

Oblast podpory

OSS

organizační složka státu

PP

Projektový partner

PROVÁDĚCÍ

Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým

NAŘÍZENÍ

stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných

se

ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální
rozvoj
ŘO

Řídící orgán

SF

Strukturální fondy

SR

Státní rozpočet

VP/LP

Vedoucí partner

ŽP

Životní prostředí
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VYMEZENÍ POJMŮ
Audit vzorku operací
Audit prováděný podle čl. 62 Obecného nařízení. Specifická forma veřejnoprávní kontrolní činnosti
prováděná pověřeným auditním subjektem, která je důsledně oddělena od ostatních kontrol
vyžadovaných při správě veřejných prostředků.
Certifikace uskutečněných výdajů
Činnost vykonávaná Certifikačním orgánem (dále CO), která zahrnuje potvrzení správnosti údajů
předložených ŘO Certifikačnímu orgánu a potvrzení, že výdaje zahrnuté ve výkazu výdajů byly
vynaloženy v souladu s předpisy ES a národními předpisy.
Certifikační orgán
Orgán státní správy (Rakouské spolkové kancléřství, odbor IV/4) zodpovědný za celkové finanční
řízení prostředků poskytnutých ze zdrojů EU včetně certifikace. Zpracovává a předkládá žádosti o
platby a přijímá platby od EK za celý Program.
Doba realizace projektu
Zahájením fyzické realizace projektu se rozumí datum započetí aktivit směřujících k naplnění
vlastního obsahu a cílů projektu (např. započetí stavebních prací apod.).
Dokončením projektu se rozumí datum ukončení fyzické realizace projektu, např. předání stavby,
ukončení kulturní akce, vypracování studie apod. Je to tedy datum, kdy Vedoucí partner plánuje
ukončit veškeré aktivity související s vlastní realizací projektu. Datum ukončení projektu je pro
partnera závazné, proto by měl při stanovení časového harmonogramu počítat s dostatečnou
časovou rezervou.
Dotace
Finanční prostředky ERDF a státního rozpočtu využívané na realizaci projektu.
EIA – posuzování vlivu na životní prostředí
Posuzování vlivu na životní prostředí představuje významný prvek systému preventivních nástrojů
ochrany životního prostředí a současně důležitou součást enviromentální politiky. Dne 27. 4. 2006
nabyl účinnosti nový zákon č. 163/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. Nová právní norma upravuje způsob a podmínky
posuzování vlivu vybraných projektů na životní prostředí tak, aby byly v souladu s příslušnou
legislativou ES.
Evropský fond pro regionální rozvoj
Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) zásadně přispívá k dosažení cíle podpory rozvoje a
strukturálních změn regionů, jejichž rozvoj zaostává a jejichž hospodářská a sociální přeměna čelí
strukturálním obtížím. Fond rovněž přispívá k podpoře trvale udržitelného rozvoje a k vytváření
trvale udržitelných pracovních příležitostí.
Finanční zpráva
Předkládají čeští partneři, kterým vznikají v rámci projektu výdaje, příslušnému Kontrolorovi.
Tento formulář, který obsahuje informace o uskutečněných výdajích a částky dotací z ERDF a ze
státního rozpočtu požadované k proplacení, je jedním z podkladů pro provedení kontroly
způsobilosti výdajů Kontrolorem.
1
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Fond malých projektů
Fond malých projektů je nástrojem pro přidělování části pomoci prostřednictvím partnera – správce
fondu (euroregionu). Fond malých projektů řeší specifické problémy prostřednictvím menších
projektů (výše podpory z ERDF do 20 000 EUR) realizovaných konečnými uživateli.
Implementace
Proces řízení a provádění Programu, který zahrnuje zejména následující činnosti: schválení a
vyhlášení Programu; přípravu, hodnocení, výběr a realizaci projektů; jejich kontrolu; autorizace a
provádění plateb; monitorování projektů a hodnocení dopadů Programu.
Konečný uživatel
Subjekt, který předkládá a realizuje projekt v rámci Fondu malých projektů. Na realizaci tohoto
projektu získává od Správce fondu finanční příspěvek.
Kontrolor
Subjekt ustanovený v souladu s čl.16 Nařízení o ERDF za účelem ověřování legality a řádnosti
výdajů vykázaných každým partnerem účastnícím se realizace projektu. Funkci Kontrolora plní pro
české partnery Centrum pro regionální rozvoj ČR, pro rakouské partnery příslušné zemské úřady.
Monitorovací systém
Informační systém sloužící k monitorování implementace programů spolufinancovaných
z prostředků rozpočtu EU.
Monitorovací výbor
Vrcholný orgán Programu zřízený oběma členskými státy a tvořený zástupci obou států, který je
zodpovědný především za výběr projektů, monitorování pokroku dosaženého při realizaci
prioritních os a cílů stanovených v Programovém dokumentu.
Národní orgán
Orgán státní správy (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) odpovědný za realizaci Programu na území
ČR. Je partnerem ŘO. Výkon funkce Národního orgánu zajišťuje Odbor evropské územní
spolupráce MMR.
Nesrovnalost (porušení předpisů)
Za nesrovnalost se považuje porušení předpisů ES, ČR nebo AT (včetně podmínek partnerů
stanovených ve Smlouvě příp. v jiném obdobném dokumentu), které upravují použití prostředků
z rozpočtu EU nebo veřejných zdrojů ČR, v jehož důsledku jsou nebo by mohly být dotčeny veřejné
rozpočty ČR nebo souhrnný rozpočet EU formou neoprávněné výdajové položky. Tzn. jedná se o
každé porušení podmínek, za kterých byly prostředky z rozpočtu EU poskytnuty České republice, a
každé porušení podmínek, za kterých byly tyto prostředky a prostředky národních veřejných
rozpočtů dále poskytnuty jednotlivým partnerům.
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Nezpůsobilé výdaje
Jedná se o výdaje, které nemohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů. Pokud tyto výdaje
v průběhu realizace projektu vzniknou, musí být vždy financovány z jiných zdrojů než z dotace
poskytnuté prostřednictvím Programu.
NUTS
Mezinárodní standard zavedený Statistickým úřadem Evropských společenství ve spolupráci
s ostatními orgány EU pro potřeby klasifikování jednotné unifikované struktury územních jednotek.
Klasifikace obsahuje 5 úrovní NUTS, které představují velikostní skupiny. Vymezení jednotlivých
úrovní NUTS je charakterizováno počtem obyvatel a rozlohou. Kraje v České republice jsou
zařazeny do úrovně NUTS III.
Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013
Dokument připravily společně oba partnerské státy pro účely vymezení obsahu Programu v období
2007-2013. Dokument obsahuje analýzu a popis situace území, strategii Programu vymezenou
prostřednictvím prioritních os a oblastí podpory, indikativní finanční alokace a rámcový popis
implementace Programu. Schválení Evropskou komisí je podmínkou pro zahájení Programu a pro
přípravu souvisejících dokumentů. Tento dokument je označován jako Programový dokument.
Partner
Jakýkoliv partner účastnící se na projektu včetně Vedoucího partnera. Subjekt realizující projekt
spolufinancovaný z rozpočtu EU.
Prioritní osa
Jedna z priorit strategie rozvoje v Cíli EÚS AT-ČR, skládající se z oblastí podpory, které spolu
vzájemně souvisí a mají konkrétní a měřitelné cíle.
Program
Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013.
Projektový partner
Mimo Vedoucího partnera jakýkoliv partner účastnící se realizace daného projektu. Je zodpovědný
za realizaci části projektu v rámci Cíle EÚS AT-ČR, přičemž zodpovědnost za realizaci celého
projektu nese Vedoucí partner. Od VP přijímá na základě Partnerské dohody finanční podíl
prostředků z ERDF vyplývající z projektu. Čeští PP také zároveň mohou přijímat prostředky
spolufinancování ze státního rozpočtu ČR na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního
rozpočtu.
Projekt
Soubor činností realizovaných partnery či konečnými uživateli (v rámci Fondu malých projektů).
Příprava projektu
Přípravou projektu se rozumí aktivity spojené se zpracováním a předložením projektové žádosti.
V rámci přípravy projektu mohou být také realizována výběrová řízení na dodavatele služeb, zboží
a stavebních prací nezbytných pro následnou realizaci projektu. Příprava projektu z časového
hlediska končí ukončením prvotní kontroly přijatelnosti. Veškeré aktivity prováděné po ukončení
této kontroly jsou již považovány za realizaci projektu bez ohledu na jejich charakter.
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Pokyny pro české žadatele a Pokyny pro české příjemce dotace
Pokyny obsahující informace o podmínkách poskytování dotace, předkládání projektových žádostí,
odpovědnosti partnerů, hodnocení a výběru projektů, podmínkách a postupech při realizaci
projektu.
Regionální subjekt
Na české straně se jedná o kraje, na rakouské straně o úřady zemské vlády, které se podílejí na
zajišťování implementace Cíle EÚS AT-ČR. Jejich pracovníci odpovídají na dotazy partnerů a
poskytují konzultace při přípravě projektů, provádí kontrolu a hodnocení předložených
projektových žádostí pod koordinací JTS.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu
Rozhodnutí vydané NO českým partnerům, kteří se podílí na realizaci projektů, jež byly schváleny
MV a v rámci projektové žádosti si požádali o dotaci z prostředků státního rozpočtu. Na základě
tohoto Rozhodnutí je poskytována dotace ze státního rozpočtu. Rozhodnutí stanovuje základní
podmínky a pravidla pro realizaci příslušné části projektu a pro vyplacení dotace.
Řídící orgán
Orgán státní správy (Rakouský úřad Spolkové vlády Dolního Rakouska) odpovědný za celkovou
realizaci Cíle EÚS AT-ČR. Úkoly zajišťuje dle čl. 60 Obecného nařízení.
Smlouva
Smlouva uzavírána mezi ŘO a Vedoucími partnery, jejichž projekty byly schváleny MV. Na
základě této smlouvy je poskytována dotace z rozpočtu EU na daný projekt. Stanovuje základní
podmínky a pravidla pro realizaci projektu , vyplacení dotace včetně sankce za jejich nedodržení.
Společný technický sekretariát
Subjekt zajišťující zejména administrativní podporu MV a plnící úkoly dle čl.14 Nařízení o ERDF.
Typickými úkoly Společného technického sekretariátu jsou příjem projektových žádostí a jejich
registrace, celková koordinace a (ve spolupráci s regionálními subjekty) provádění kontroly a
hodnocení projektových žádostí, příprava zasedání MV včetně zpracování výsledků z těchto
zasedání, spolupráce při zpracování ročních a závěrečných prováděcích zpráv, spolupráce na
zajištění publicity podpora subjektů zapojených do implementace programu, zejména Řídícího
orgánu.
Spolufinancování
Míra účasti jednotlivých zdrojů financování podílejících se na financování projektu.
Vedoucí partner
Partner předkládající projektovou žádost, jež zodpovídá za správnost a pravdivost údajů v ní
uvedených. Do doby vydání Smlouvy je VP chápán ve smyslu žadatele a po vydání/podpisu
Smlouvy je chápán ve smyslu příjemce. Po schválení projektu na MV je s ním sepsána Smlouva, na
jejímž základě je nositelem dotace z prostředků EU a nese celkovou zodpovědnost za realizaci
projektu. Prostředky přijaté na základě Smlouvy dále převádí na účty Projektových partnerů. Čeští
VP také zároveň mohou přijímat prostředky spolufinancování ze státního rozpočtu ČR na základě
Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu.
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Veřejná podpora
Rozumí se tím jakákoliv forma podpory poskytnutá způsobem, který narušuje nebo hrozí narušit
hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podnikání nebo odvětví výroby v míře, jíž může být
dotčen obchod mezi Českou republikou a členskými státy Evropské unie. V Evropské unii jsou
výchozí pravidla o poskytování veřejné podpory (tzv. „state aid“) definována v článcích 87-89
Smlouvy o založení ES. Obecný zákaz poskytování veřejné podpory platí, pokud příslušná
legislativa nestanoví jinak nebo pokud EK nepovolí výjimku. V období po vstupu ČR do EU se
poskytování veřejné podpory řídí zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti
veřejné podpory, ve znění pozdějších předpisů a výše uvedenými pravidly dle čl. 87-89 Smlouvy o
založení ES.
Způsobilé výdaje
Výdaje vynaložené na stanovený účel a v rámci období stanoveného ve Smlouvě, která je v souladu
s příslušnými předpisy ES, Metodikou vydanou MMR a dalšími pravidly stanovenými pro program
na základě dohody ŘO a NO.
Žádost o platbu
Jedná se o formulář, na základě kterého žádá Vedoucí partner o vyplacení dotace z ERDF. Jeho
zpracování a předložení předchází kontrola výdajů příslušnými Kontrolory na základě finančních
zpráv předložených jednotlivými partnery.
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3.
3.1.

Základní informace o Cíli EÚS AT-ČR
Historie Programu

Program naplňuje dlouhodobou snahu Evropské unie o rozvoj příhraničních oblastí a
odbourávání hranic mezi jednotlivými státy. Tato snaha EU se odráží v dlouhodobé podpoře
přeshraniční spolupráce z prostředků Strukturálních fondů. Cíl EÚS AT-ČR tak navazuje na
zkušenosti z předchozích programů realizovaných za podpory prostředků EU, kterými byly
programy CBC Phare a Iniciativa Společenství INTERREG IIIA.
Program CBC Phare byl v česko-rakouském pohraničí zahájen v r. 1995 a jeho realizace
probíhala až do roku 2006. Byl zaměřen zejména na podporu velkých investičních projektů,
nicméně podporovány byly také malé neinvestiční projekty typu „people-to-people“ v rámci
tzv. Fondu malých projektů.
Od roku 2004 probíhá v česko-rakouském pohraničí realizace programu Iniciativy
Společenství INTERREG IIIA. V rámci tohoto programu jsou realizovány jak investiční
projekty v oblasti dopravy, životního prostředí, cestovního ruchu, tak rovněž neinvestiční
projekty zaměřené na rozvoj spolupráce a sítí subjektů veřejného sektoru. Součástí programu
je také Dispoziční fond. Finanční prostředky programu Iniciativy Společenství INTERREG
IIIA Česká republika – Rakousko byly alokovány do 1252 vybraných projektů na českém
území.
Význam přisuzovaný přeshraničním programům nadále roste a výsledkem tohoto trendu je
samostatný cíl Strukturálních fondů – Evropská územní spolupráce, jehož prostřednictvím
budou programy zaměřené na přeshraniční spolupráci pokračovat v období 2007-2013.
Pro Cíl EÚS AT-ČR je na období 2007-2013 k dispozici více než 107 mil. EUR z ERDF a my
věříme, že tento Program dále pomůže realizovat zajímavé přeshraniční projekty a
prohlubovat spolupráci s našimi rakouskými sousedy.

3.2.

Územní vymezení

Na české straně je území určené pro podporu z Programu tvořeno celým správním územím tří
NUTS III - krajů Jihomoravského, Jihočeského a Vysočina.
Na rakouské straně je území pro podporu z Programu vymezeno regiony NUTS III,
konkrétně regiony Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland Nordteil, Mühlviertel, město
Vídeň a dále (na základě čl. 21 Nařízení o ERDF) regiony Mostviertel-Eisenwurzen a St.
Pölten v Dolním Rakousku a regiony NUTS III Linz-Wels, Innviertel a Steyr-Kirchdorf
v Horním Rakousku (na mapce šrafované)3.
.

2
3

Nejsou zahrnuty dílčí projekty Dispozičních fondů.
Dle čl. 21 nařízení o ERDF je v těchto regionech možné alokovat max. 20% prostředků Programu
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3.3.

Popis území

Rozloha celé sledované příhraniční oblasti činí 48 264 km2. Z toho česká příhraniční část
zaujímá 24 048 km2 a podílí se tak na celkové rozloze státu téměř jednou třetinou. Rakouská
část podporovaného území má rozlohu 24 216 km2.
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3.4.

Základní programové dokumenty a legislativa

Základní (společné) dokumenty pro realizaci Programu jsou:
- Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika
2007-2013 („Programový dokument“),
- Programový dodatek Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007-2013
- Memorandum o porozumění vymezující vztahy obou partnerských států při
implementaci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká
republika 2007-2013
- Popis Řídícího a kontrolního systému Programu dle čl. 71 Obecného nařízení
- Komunikační plán Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika
2007-2013
- Příručka pro žadatele
Na české straně dále:
- Pokyny pro české žadatele
- Pokyny pro české příjemce dotace
Základní evropskou legislativou Programu jsou:
- Nařízení o ERDF,
- Obecné nařízení,
- Prováděcí nařízení.

3.5.

Finanční rámec Programu

Celková částka příspěvku Společenství alokovaná na Program činí 107 435 393 EUR (z
toho indikativní alokace připadající na české partnery činí 69 120 000 EUR).
Souhrnný rozpočet Programu, včetně národního financování (18 959 187 EUR) tak činí
126 394 580 EUR.
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3.6.

Cíle Programu

Program je zaměřen zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem. Při
výběru projektů je kladen velký důraz na jejich skutečné přeshraniční dopady a na jejich
příspěvek ke sbližování lidí a institucí a překonávání bariér mezi oběma státy. Vybírány jsou
pouze takové projekty, které mohou prokázat významný pozitivní dopad pro české a rakouské
příhraničí. Strategický cíl Programu vychází z existence výrazného rozvojového potenciálu
česko-rakouské příhraniční oblasti a zaměřuje se na:
Rozšíření a prohloubení spolupráce a podpora trvalého socio-ekonomického růstu
tohoto přeshraničního regionu díky odstraňování existujících bariér a rozšiřováním
celkového rozvojového potenciálu území
K dosažení tohoto strategického cíle jsou formulovány následující dva specifické cíle:
- Zvyšování ekonomické atraktivity území, vytváření podmínek pro transfer know-how a
podpora cestovní ruchu
- Zlepšování dostupnosti příhraničního regionu a zvyšování kvality životního prostředí
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4.
4.1.

Pokyny pro žadatele
Popis prioritních os a oblastí podpory

Každý projekt předložený v rámci Programu musí být zařazen pouze do jedné oblasti podpory
a tím i jedné prioritní osy. Projekt se předkládá vždy do oblasti podpory, která odpovídá
charakteru projektu a musí naplňovat některý z jejich cílů.
Struktura podporovaných prioritních os je uvedena v následující podkapitole4:
4.1.1. Přehled prioritních os a oblastí podpory
Prioritní osa 1 – socioekonomický rozvoj,
cestovní ruch a transfer know-how

Prioritní osa 2 – regionální dostupnost a
udržitelný rozvoj

Oblasti podpory

Oblasti podpory

OP 1 – Infrastruktura a služby spojené
s podnikáním a inovacemi

OP 1 – Doprava a regionální dostupnost

OP 2 – Cestovní ruch, kultura a ekonomika
volného času

OP 2 – Životní prostředí a prevence rizik

OP 3 – Rozvoj lidských zdrojů, trh práce,
vzdělávání a kvalifikace

OP 3 – Udržitelné sítě a struktury
institucionální spolupráce

OP 4 – Prevence zdravotních a sociálních
rizik, sociální integrace
Prioritní osa 3 - Technická pomoc

Prioritní osa 1: Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how
Rakousko-český přeshraniční region se vyznačuje heterogenní ekonomickou strukturou
obzvláště ve venkovských a okrajových oblastech, vysokým podílem MSP a malým stupněm
inovací. Tento region je stále regionem procházejícím strukturálními změnami. Podpora
přeshraničních aktivit spojených s podnikáním by jej měla uvést do silnější pozice a přispět
k jeho větší integraci.
Toho lze dosáhnout vytvořením sítí a struktur spolupráce, konkrétně zejména těmito okruhy
aktivit:
Zvýšením podpory v oblastech spojených s podnikáním a službami,
-

zlepšením a vytvořením příležitostí pro cestovní ruch, zlepšením a managementem
kulturního bohatství,

-

rozvojem lidských zdrojů a

4

Aktuální výše disponibilních prostředků pro jednotlivé oblasti podpory je uvedena na stránkách programu
www.at-cz.eu.
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-

zlepšením podmínek pro život a sociální integraci.

Tato prioritní osa má čtyři oblastí podpory:
1.1. Infrastruktura a služby spojené s podnikáním (nepřímá podpora podnikání),
1.2. Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času
1.3. Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace
1.4. Prevence zdravotních a sociálních rizik
Prioritní osa I: Socioekonomický rozvoj,, cestovní ruch a transfer know-how
Rozvoj ekonomické atraktivity území, vytváření podmínek pro
Cíl prioritní osy:
transfer know-how a podporu cestovního ruchu
Viz. kapitola č. 4.2.4
Vhodní partneři:
Viz. kapitola č. 4.2.1
Způsobilé výdaje:
Nenávratný finanční příspěvek.
Typ podpory:
Konečný příjemce
ERDF
Státní rozpočet
Výše poskytované
ČR max. 85%
max. 5%5
min. 10%
podpory:
Oblast podpory 1.1: Infrastruktura a služby spojené s podnikáním a inovacemi
Specifický cíl:
Popis oblasti
podpory:

Aktivity:
nejedná se o

Zintenzivnění infrastruktury spojené se službami a podnikáním
Příhraniční region musí zajistit udržení své pozice inovativní
lokality, která je ve srovnání s jinými regiony vysoce hodnocená.
Tyto podmínky je třeba dále rozvíjet inovativním způsobem řízeným
poptávkou, zajistit přístup k relevantním lokalitám, modernímu
know-how a službám pro podnikání. Mělo by dojít ke zlepšení
rámce pro regionální aktéry posílením přeshraniční spolupráce
v oblasti služeb pro podnikání, inovativních středisek a také
zlepšením struktury a služeb spojených s podnikáním a inovacemi
(spolupráce a projekty zaměřené na internacionalizaci, inovaci,
výzkum, síťové aktivity a také podpůrné struktury). Poptávka po
ekonomické struktuře a službách pro podnikání rámcově definuje
podmínky pro rozvoj lokality.
Zvláštní pozornost je věnována propagaci spolupráce mezi vědou,
podnikáním a správou s perspektivním přístupem a zaměřením na
aktivity přeshraniční spolupráce. V tomto kontextu hrají významnou
roli univerzitní a neuniverzitní výzkumná zařízení. Malé a střední
podniky (MSP) v příhraničním regionu nejsou adekvátně vybaveny
novými technologiemi, vyznačují se nízkou intenzitou inovace a
chybí jim zaměření na export, což vede k poměrně slabé spolupráci.
Nedostatečná pozornost je věnována možnostem, které nabízejí
stávající přeshraniční ekonomické struktury, a prioritám
regionálních služeb, aby se posílily vztahy, vytvořily spolupracující
sítě, společné marketingové aktivity a vytvořily příslušné sítě ke
zlepšení konkurenceschopnosti.
- Vytvoření a spolupráce v oblasti služeb pro podnikání v příhraničí
- Vyšší atraktivita přeshraniční oblasti

5

V případě, že prostředky partnera vynaložené na spolufinancování projektu jsou považovány za soukromé (viz
příloha č. 4 těchto pokynů – Vhodní čeští partneři) , může dotace ze státního rozpočtu činit až 15 % veřejných
prostředků.
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vyčerpávající seznam

Přeshraniční transfer know-how
Přeshraniční projekty spolupráce podniků, sítí, klastrů,
neziskových organizací a správy
- Propagace a zlepšení služeb pro podnikání a podmínek pro
začínající podniky v přeshraniční oblasti, např. lepší přístup ke
kapitálu, úvěrům a službám pro podniky a poskytování kapitálu a
služeb pro přeshraniční ekonomické aktivity
- Rozvoj spolupráce mezi národními a mezinárodními partnery,
zejména ve vědě, podnikání a správě pro posílení ekonomické síly
regionu a podpoření exportních aktivit
- Rozvoj (v širším smyslu) klíčových přeshraničních ekonomických
kompetencí (např. telekomunikace, doprava a logistika, technika
tvorby prostředí, technologie k ochraně životního prostředí,
předávání know-how)
- Zvýšení konkurenceschopnosti podniků (zejména MSP v inovaci a
technologii)
- Zvýšení povědomí o možnostech ekonomické spolupráce,
vytváření přidané hodnoty a rozvoje netradičních podniků
- Zajištění a zvýšení zaměstnanosti v pohraničních oblastech.
Příklady aktivit v rámci přeshraničního partnerství, které lze
podpořit v této OP
- Projekty prosazující inovaci a V&V v příhraničních oblastech
včetně šíření informací o výsledcích
- Projekty připravující regionální aktéry, organizace a instituce na
konkurenci
- Zlepšení, vytváření a koordinace přístupu ke specializovaným
veřejným službám (centra, sítě...) a ke stávající infrastruktuře pro
podnikání a výzkum, aby se odstranily rozdíly a zlepšila se situace
stávajících periferních oblastí
- Zaměření aktivit a zdrojů na několik oblastí aktivit, klastrů a
klíčových kompetencí sítí a obchodních značek
- Lepší předávání know-how, poznatků a technologií mezi
ekonomikou, vědou a správou
- Rozvoj a koncentrace existujícího podnikatelského potenciálu
(platformy a inovativní společnosti…)
- Lepší dostupnost, využití a rozšíření existujících výzkumných a
technologických sítí, také s ohledem na rovné příležitosti
- Posílení
(přeshraniční)
spolupráce
mezi
regionálními
ekonomikami (zejména MSP), univerzitami, výzkumnými
institucemi, dalšími organizacemi a správou
- Posílení podpůrných regionálních struktur zaměřených na integraci
a inovaci – pro vytvoření, přejímání a úspěšné využívání inovací
v podnikání a společnosti
- Podpora regionálních zásobovacích řetězců a jejich managementu
- Posílení přeshraniční spolupráce služeb pro podnikání, inovativní
centra a také inovativní a podnikatelskou infrastrukturu
- Podpora společného vývoje nových produktů a výrobních procesů,
včetně marketingových a reklamních aktivit (např. průmysl a
zemědělství), rozvoj podnikatelských vzdělávacích sdružení (např.
manažerské dovednosti)
-
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Poradenství a vedení pro přeshraniční ekonomické aktivity (např.
export/import, odlišné právní systémy)
- Vývoj nových přeshraničních podnikatelských služeb vč.
privátních a sociálních služeb (např. předávání technologie, šíření
informací, poradenství, věda)
- Vytváření informačních systémů a podpora realizace akcí
(partnerské trhy, veletrhy, informace o financování atd.).
Zejména by měla být podpořena
- Realizaci
projektů zaměřených na kvalitativní zlepšení
podnikatelského prostředí, na oblast úvodního poradenství při
otevírání podniku a poradenství pro společnosti v příhraniční
oblasti
- Vytvoření ekonomických partnerství mezi podnikateli a klastery
v příhraniční
oblasti
výměnou
know-how,
zkušeností,
organizováním společních diskusních fór, otevíráním odborných
pracovních konzultačních skupin se zaměřením na řešení
problémů vznikajících kvůli odlišné legislativě či jiným
podmínkám pro podnikání na obou stranách hranice
- Přípravu pro podnikání v příhraničních oblastech formou
relevantních podkladových materiálů či výměnou informací a
know-how
- Posílení inovativního potenciálu příhraniční oblasti výměnou
know-how a dobré praxe, organizací společných pracovních
setkání odborníků z výzkumných institucí, univerzit a správních
orgánů
- Spolupráce
mezi univerzitami, výzkumnými institucemi,
ekonomickými činiteli a správou pomocí rozvíjení a lepšího
předávání know-how a technologií na společných seminářích a
konferencích či prostřednictvím vypracování společných
vědeckých materiálů a dokumentů
- Vývoj patentů a inovativních myšlenek, jejich šíření a realizace.
-

Oblast podpory 1.2.: Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času
Specifický cíl:
Popis oblasti
podpory:

Zintenzivnění vytváření potřeb pro cestovní ruch, zlepšování a
management kulturního dědictví
Cestovní ruch je velmi významným hospodářským odvětvím
v regionu. Rozmanité přírodní zdroje a kulturní dědictví tvoří
společný potenciál. Přeshraniční oblast přímo nabízí vysoký
potenciál v oblasti cestovního ruchu a rekreace. Odvětví související
s cestovním ruchem nabízejí nové pracovní příležitosti a také
možnost zvýšit dynamiku rozvoje celého regionu.
Je však důležité, aby se cestovní ruch rozvíjel vyváženým způsobem
a propagoval hodnoty příhraničního regionu. Ochrana životního
prostředí a kulturního dědictví je důležitá stejně jako zdroje
představující základní bohatství příhraničního regionu.
Velký význam pro rozvoj rakousko-české pohraniční oblasti je
přikládán cestovnímu ruchu, ekonomice volného času a kultuře.
Význam začíná přibývat pomalu, kromě několika malých destinací a
měst. Poptávka se v několika posledních letech začala objevovat
v periferních venkovských oblastech v širším okolí městských
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Aktivity:
nejedná se o
vyčerpávající seznam

aglomerátů a díky nové nabídce měkké turistiky.
V rakousko-českém pohraničí se stále nedostatečným tempem
rozvíjí a vytvářejí nabídky pro turistiku, struktury firem, kvalita
služeb, marketing, spolupráce a organizační struktury.
Ve spojení s rozvojem služeb lze vytvořit pevnou základnu pro
budoucí rozvoj cestovního ruchu v regionu. Podpora územní
spolupráce a měkkých aktivit je zajištěna rozvojem cestovního ruchu
a ekonomie volného času ve venkovských a periferních oblastech. U
zmíněných oblastí podpory existuje silná souvislost s příbuznými
oblastmi (např. kultura) a aktivitami mimo působnost programu,
zejména zaměstnanost a adaptace pracovních sil, protože
v ekonomice orientované na inovaci jsou vždy potřeba kvalifikované
a pružné pracovní síly.
- Přeshraniční koordinace a marketing nabídek
- Posílení cestovního ruchu, ekonomie volného času a kultury
v pohraniční oblasti
- Vyplnění mezer v infrastruktuře pro cestovní ruch v pohraniční
oblasti
- Společný rozvoj, vyšší atraktivita a modernizace přeshraničních
zařízení pro cestovní ruch a volný čas, produkty a služby
- Posílení podnikání v oblasti cestovního ruchu a volnočasových
aktivit při respektování ochrany přírody a norem pro životní
prostředí
- Tvorba udržitelných produktů
- Využití potenciálu pro účinek kombinovaný s jinými sektory
(poptávka vyvolaná cestovním ruchem)
- Vyzdvižení zvláštních charakteristik společného regionu
- Harmonizované strategie a aktivity na třetích trzích, společné
vystupování na mezinárodních trzích (širší spektrum
služeb/zařízení pro cestovní ruch a volnočasové aktivity)
Příklad aktivit v rámci přeshraničních partnerství, které lze podpořit
v této OP
- Rozvoj, zlepšení a dokončení infrastruktury pro (měkký) cestovní
ruch
- Dostupnost turistických a kulturních míst
- Rekonstrukce existujících historických, kulturních, technických a
přírodních objektů, aby se lépe propagovala znalost a pochopení
místních turistických atrakcí
- Vytvoření a propojení služeb/marketingu v cestovním ruchu (např.
rodinné vstupy)
- Společná propagace regionu na významných regionálních
veletrzích cestovního ruchu (společné stánky, reklamní materiály,
společné prezentace atd.)
- Vytvoření a implementace společných strategií rozvoje a studií
v oblasti cestovního ruchu
- Dvojjazyčné školení zaměstnanců v oblasti cestovního ruchu za
účelem zvýšení kvality služeb
- Vytvoření větší nabídky služeb zaměřených na ekoturistiku
- Podpora
rozšíření
koordinovaných
turistických
aktivit
v chráněných krajinných oblastech a jejich blízkosti
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-

-

Podpora propojení tradiční turistiky s aktivní turistikou v přírodě
zavedením nových trendů (lanová centra atd.)
Vytvoření inovativních produktů v cestovním ruchu
Rozšíření a zlepšení aktivit pro zdraví, wellness, kongresovou a
kulturní turistiku, turistiku v přírodě
Rozvoj společných destinací a řízení destinací
Společný marketing příhraničních regionů
Vytváření a rozvoj společných informačních, rezervačních
systémů atd. pro spolupráci v cestovním ruchu, ekonomice
volného času a kultuře v příhraniční oblasti
Podpora aktivit pro předávání know-how (např. praktické
zkušenosti z místních/regionálních úřadů cestovního ruchu)
Podpora agroturistiky
Rozvoj a podpora společných zařízení pro cestovní ruch a
volnočasové aktivity, sítě a nabídky v oblasti cestovního ruchu

Oblast podpory 1.3.: Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace
Specifický cíl:
Popis oblasti
podpory:

Aktivity:
nejedná se o
vyčerpávající seznam

Rozvoj existujících lidských zdrojů
I po dekádě začínající spolupráce je přeshraniční region stále
ovlivněn předchozím obdobím uzavřených hranic. Vznikly nové
vztahy, které jsou také výsledkem procesu utváření přeshraniční
spolupráce v minulých programových obdobích a byly posíleny
vstupem České republiky do Evropské unie. Nyní existují nové
procesy výměny a nové vztahy na trhu práce. Výzva budoucího
regionálního/městského a přeshraničního trhu práce však teprve
musí být naplněna a iniciována tímto programem. Změna situace na
trhu práce vede ke zvýšeným požadavkům na populaci a také
k vyšším nárokům na poskytovatele vzdělávání, odborného
vzdělávání, kvalifikace, výzkum a inovace.
Vztahy na trhu práce a procesy rozvoje v příhraničním regionu jsou
na jedné straně určeny podmínkami ekonomické struktury a na
druhé straně existujícími regionálními rozdíly v daném regionu,
zejména v přeshraničním kontextu. Zjevně odlišná prosperita a
úrovně
mezd
směřovaly
k intenzivnímu
jednosměrnému
přeshraničnímu dojíždění za prací a migračním pohybům ze
sousedních zemí. Výsledkem je odliv mozků ze sousedních států a
sociální napětí v Rakousku.
Různé instituce v oblasti vzdělávání a také v sociální a vědecké
oblasti jsou výborným prostředím pro posílení projektů spolupráce a
pro rozvoj řady nabídek ve vzdělávání a školení a sdílení zkušeností.
- Překonání negativních vlivů plynoucích z regionálních rozdílů na
trhu práce a v ekonomice mezi příhraničními regiony
- Zavedení nových a prosazení existujících společných institucí a
informačních systémů jako předpokladu pro rozvoj přeshraničního
integrovaného trhu práce
- Zlepšení infrastruktury pro zlepšení, rozšíření a koordinaci
nabídek přeshraničního vzdělávání a kvalifikace v souladu
spotřebami regionu
- Příprava příhraničního regionu na konkurenceschopnost a potřebné
podmínky pro sbližování regionu, zejména v oblasti vědy a
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vzdělávání
- Zavedení vztahů přeshraničního trhu práce
- Posílení spolupráce mezi institucemi působícími na trhu práce
- Příprava rámcových podmínek pro řádně fungující vztahy
přeshraničního trhu práce
- Zlepšení přeshraničních informací o nabídce a poptávce trhu práce
- Odstranění překážek v kontextu ekonomických, vzdělávacích a
sociálních systémů a harmonizace norem pracovního a sociálního
práva
- Koordinace na poli vzdělávání a kvalifikace
- Harmonizace profilů pracovních sil (úroveň kvalifikace)
s podmínkami a požadavky ekonomiky
- Posílení spolupráce mezi institucemi poskytujícími vzdělání a
kvalifikaci (školy, instituce vzdělávání pro dospělé...)
- Posílení výměny v oblasti výzkumu
- Vzájemná podpora/nabídky v oblasti vzdělávání, kvalifikace a
informací.
Příklady aktivit v rámci přeshraničního partnerství, které mohou být
podpořeny v této OP
- Rozvoj a spolupráce v oblastech vzdělávání, kvalifikace,
sociálních systémů a lidských zdrojů (kvalifikační možnosti
adaptované na potřeby ekonomiky, společná kvalifikace
v kontextu klastrů a obchodní spolupráce…)
- Rozvoj a spolupráce v oblasti přeshraničních trhů práce a
zaměstnanosti by měly být podpořeny a připravovány ve
spolupráci s relevantními aktéry v oblastech trhu práce, vzdělávání
a integrace
- Zlepšení integrace žen a znevýhodněných skupin
- Zvýšení a zpřístupnění know-how a vědomostí (např. v oblasti
politiky trhu práce prostřednictvím seminářů a setkání odborníků,
podporou spolupráce a předávání know-how...)
- Zlepšení mobility pracovních sil a studentů
- Zvýšení kvality přeshraniční infrastruktury v oblasti vzdělávání,
kvalifikace a výzkumu
- Rozvoj regulatorních systémů pro zavedení sociálně integrovaných
přeshraničních vztahů na trhu práce
- Zavedení společného monitorovacího systému trhu práce a
informačních služeb (lokalita prací, pracovní zařazení, kvalifikace
a celoživotní vzdělávání...)
- Přeshraniční spolupráce pro zlepšení standardů v oblasti
pracovního práva a sociálního práva
- Rozvoj a zavedení sítí, plánů spolupráce v oblasti vzdělávání,
spolupráce mezi institucemi působícími na trhu práce, skupinami
zastupujícími různé aktéry atd.
- Rozvoj a realizace společného vzdělávání, dalšího vzdělávání a
kvalifikačních programů relevantních pro regionální a přeshraniční
rozvoj (např. životní prostředí, cestovní ruch, sociální služby,
jazykové kurzy atd.)
- Podpůrné programy pro zavedení center profesního vzdělávání a
rekvalifikace
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Výměnné programy na institucionální úrovni; výměny žáků,
studentů a učitelů v takovém rozsahu, v jakém tyto výměnné
projekty představují začátek udržitelné spolupráce
- Vytváření vícejazyčných výukových materiálů
- Vytváření referenčních systémů pro vzdělávání a kvalifikaci
- Propagace přeshraničních projektů organizovaných menšinami a
pro ně (výměny, podpora, kvalifikační a výzkumné projekty) a
také podpora skupinám vytlačeným na okraj společnosti
- Tvorba společných poradenských struktur.
Zejména by měla být podpořena
- Podpora
přeshraničních společných vzdělávacích aktivit
(rekvalifikace, systém celoživotního vzdělávání...)
- Podpůrná spolupráce v přeshraničním výzkumu a vzdělávání,
výměna personálu vzdělávacích či výzkumných institucí
z příhraniční oblasti
- Rozvoj společných přístupů a výměna informací o otázkách trhu
práce
- Rozvoj společných aktivit při implementaci „gender quality“ a
rovných příležitostí v podnikání vytvářením platformy pro výměnu
zkušeností, prezentace dobré praxe atd.
- Vylepšování know-how o procesu přípravy při vzdělávání
mladých generací na základních a středních školách;
- Propagace výměny zkušeností, prezentace dobrých příkladů
z oblasti mobility pracovních sil a studentů v příhraničních
oblastech;
- Podpora spolupráce v oblasti středních a vysokých škol a také
univerzit, zejména pro zvyšování kvalifikace v oblasti klasterů a
zakládání podniků
- Podpora lepší kvality vzdělávací infrastruktury a kvalifikace
prostřednictvím konzultací mezi relevantními institucemi a
regionálními autoritami
- Podpora výměn/stáží středoškolských a vysokoškolských studentů
prostřednictvím krátkodobých pobytů na vysokých školách,
univerzitách, ve výzkumných institucích pro získání praktických
dovedností či schopností v konkrétních oblastech
- Podpora spolupráce mezi lokálními a regionálními knihovnami
v oblasti výměny různých typů literatury, prostřednictvím
informací o nových autorech a trendech v literatuře partnerské
země, organizace „literárních večerů“ a zvyšování dvojjazyčné
„gramotnosti“ především u mladé generace prostřednictvím audio
a videotechniky.
-

Oblast podpory 1.4.:Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace
Specifický cíl:
Popis oblasti
podpory:

Zlepšování životních podmínek a sociální integrace
S ohledem na stárnutí populace, změnu životního cyklu a životní
úrovně a změn ve složení populace kvůli migraci je nutné rozpoznat
změny v této oblasti podpory a identifikovat, vyhodnotit a
přizpůsobit stávající regionální a národní systémy. Tato fakta jsou
také silně provázána se změnami na trzích práce a v ekonomice
obecně. Je třeba vzít v úvahu několik aspektů, sociální integraci
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Aktivity:

znevýhodněných skupin obyvatel, přistěhovalců, průměrnou délku
života, rozdílné systémy zdravotnictví a sociálního zabezpečení.
- Začlenění znevýhodněných skupin a skupin z okraje společnosti
(mládež, ženy, přistěhovalci, různé menšiny...) s podstatným
potenciálem know-how v sociálních strukturách a dynamice
procesu rozvoje
- Zlepšení účasti veřejnosti vedoucí ke zvýšení sociálního kapitálu
- Zlepšení společenského života (životní podmínky a sociální
soudržnost) v příhraniční oblasti, v městských a venkovských
oblastech
- Zmenšování sociálních disparit
- Zvyšování aktivity a účinnosti systémů prevence sociálních rizik a
sociální infrastruktury
- Udržování a zlepšování spolupráce, rozšiřování kompetencí a
kapacit organizací, institucí a komunit v této pracovní oblasti
- Vypracování přeshraničního programu aktivit zaměřených na
prevenci sociálních rizik a sociální integraci různých cílových
skupin (znevýhodněné skupiny a osoby, menšiny, mladí lidé)
- Zohlednění rozdílnosti kultur, náboženství a životních stylů na
úrovni plánování a aktivit
- Oblast sociální integrace, prevence zdravotních a sociálních rizik
s přeshraničním významem (veřejné nemocnice, mládežnické
organizace)
- Integrovaný záchranný systém a tísňové služby v přeshraničním
regionu.
Zejména by mělo být podpořeno
- Vypracování studií zaměřených na zlepšení situace menšinových
skupin v příhraniční oblasti
- Dokončení či rekonstrukci relevantních objektů pro aktivity
podporující sociální začlenění mladé generace, znevýhodněných
skupin a starších lidí
- Organizace volnočasových aktivit pro sociálně znevýhodněné
skupiny z přeshraniční oblasti pro zlepšení jejich šance na sociální
začlenění
- Podpora přeshraniční výměny zkušeností v oblasti začlenění
znevýhodněných skupin do kreativních volnočasových aktivit
pomocí školení, workshopů, informačních akcí a setkání různých
zájmových skupin
- Propagace bilaterálních aktivit mezi sociálními institucemi (např.
nemocnice, mládežnické kluby, domovy důchodců...)
- Podpora specializovaných aktivit v oblasti prevence sociálních
rizik a sociální infrastruktury prostřednictvím vytváření sítí,
výměny dobré praxe
- Aktivní propagace „zdravého životního stylu“ prostřednictvím
přednášek, vizuálních prezentací, otevřených konferencí,
praktického školení, specializovaných veletrhů, reklamy o
moderním rámci zdravotní péče, aktivit pro prevenci
nemocí/chorob
- Společná prezentace opatření/aktivit/dobré praxe podporujících
účast znevýhodněných skupin populace v proaktivním způsobu
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života s cílem snížení asociálních aktivit
- Propagace
pozitivních aspektů spojených
diverzitou v přeshraničním regionu.
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Prioritní osa 2: Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj
Další rozvoj přeshraničního regionu a možnost využít příležitostí daných jeho geografickou
polohou uprostřed Evropy jsou podmíněny zlepšením dopravní dostupnosti regionu cestou
rozvoje a modernizace existující infrastruktury, což má stejně jako dopravní infrastruktura
sama význam přesahující státní hranice.
Přírodní a krajinné bohatství nepochybně přispívá k atraktivitě přeshraničního regionu. Stav
životního prostředí (přírody a krajiny) představuje podmínku realizovatelnosti hospodářské
činnosti, investování kapitálu a rovněž přispívá k rozvoji cestovního ruchu.
Ačkoli spolupráce mezi institucemi již probíhá, je nutná její průběžná koordinace a další
iniciace.
To je zamýšleno následujícím:
Zlepšením dostupnosti regionu,
-

zlepšením prevence rizik a životního prostředí, zhodnocení/management přírody a
přírodního bohatství a používání alternativních zdrojů energií a

-

zlepšení institucionální kooperace.

Tato prioritní osa má tři oblasti podpory:
2.1.
Doprava a regionální dostupnost,
2.2.
Životní prostředí a prevence rizik,
2.3.
Udržitelné sítě a struktury institucionální spolupráce.
Prioritní osa II: Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj
Cíl prioritní osy:
Zlepšování dostupnosti příhraničního regionu a zvyšování
kvality životního prostředí
Viz. kapitola č. 4.2.4
Vhodní partneři:
Viz. kapitola č. 4.2.1
Způsobilé výdaje:
Nenávratný finanční příspěvek.
Typ podpory:
ERDF
Státní rozpočet
Konečný příjemce
Výše poskytované
ČR max. 85%
max. 5 %6
min. 10%
podpory:
Oblast podpory 2.1.: Doprava a regionální dostupnost
Specifický cíl:
Popis oblasti
podpory:

Zlepšování dostupnosti regionu
Podmínkou pro přeshraniční socioekonomické aktivity, spolupráci
a vznik „opravdu jednoho společného regionu“ je zlepšení
dopravní situace a dostupnosti v přeshraničním regionu. Zlepšení
vnitroregionálního dopravního systému je velmi důležitou
podmínkou pro mobilitu osob a zboží, především v periferních
oblastech. Problémy a překážky vznikají kvůli nedostatečnému
propojení mezi regiony a napojení na oblast s rozvinutou dopravní
infrastrukturou. To se týká také kvality a dostupnosti
telekomunikační infrastruktury.
Zlepšení neopomínající aspekty životního prostředí a udržitelnost
by mělo vést k optimalizaci dostupnosti v oblastech dopravy a

6

V případě, že prostředky partnera vynaložené na spolufinancování projektu jsou považovány za soukromé (viz
příloha č. 4 těchto pokynů – Vhodní čeští partneři) , může dotace ze státního rozpočtu činit až 15 % veřejných
prostředků
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Aktivity:
nejedná se o
vyčerpávající seznam

telekomunikační infrastruktury. Mělo by posílit dopravní
dostupnost v příhraničním regionu a zlepšit mobilitu obyvatel.
Rakousko-český pohraniční region je ve velké míře klasifikován
jako okrajový region s nepříznivými podmínkami dostupnosti.
Vzhledem k tomu je napojení na dopravu a kvalitnější
telekomunikační sítě poměrně nedostatečné. Rozhodující pro
posílení přeshraničních aktivit je otevřená hranice a také
dostupnost možností přeshraniční dopravy a infrastruktura
relevantní pro aktivity malého podnikání.
Plánování, organizace a optimalizace přeshraniční veřejné dopravy
jsou nezbytné k řízení intenzivnější přeshraniční dopravy a splnění
potřeb vnitroregionálních a meziregionálních aktivit i komunikace
v oblasti dopravy a informačních technologií.
Koordinace projektů, informace o plánování, nabídkách atd. jsou
důležitým předpokladem pro efektivní organizaci současné a
budoucí dopravy a také informačních a komunikačních potřeb.
- Harmonizace/vyšší kompatibilita infrastrukturních systémů
v přeshraničním regionu
- Rozvoj společných norem
- Fyzická a virtuální síť v rámci pohraničního regionu
- Zlepšení dostupnosti v rámci pohraničního regionu
- Integrace pohraničního regionu harmonizací a optimalizací
přeshraničních dopravních služeb, zejména s ohledem na
veřejnou a kombinovanou dopravu
- Zajištění
lepšího napojení přeshraničního regionu na
Transevropské sítě
- Zlepšení/umožnění obchodu se sousedy a posílení sítí pomocí
lepší infrastruktury
- Příprava a spolupráce na vytváření konsenzu v otázkách
mezinárodní dopravy v přeshraniční oblasti
- Usnadnění pohybu přes hranice, propojení infrastruktur
- Udržitelnost přeshraniční dopravy včetně všech způsobů
dopravy
- Koordinovaný rozvoj telekomunikační infrastruktury
- Zlepšení přeshraniční dostupnosti a mobility
- Zlepšení napojení na evropské sítě
- Koordinovaná realizace aktivit pro udržitelný rozvoj dopravy
v přeshraničním regionu
- Odstranění překážek plynoucích z existence rozdílných systémů
a poskytovatelů v oblasti přeshraniční telekomunikace.
Příklady aktivit v rámci přeshraničních partnerství, které mohou
být podpořeny v této OP
- Výstavba a modernizace dopravní infrastruktury s důrazem na
zlepšení kvality spojení příhraničního regionu (místní a
regionální sítě, přechody, cyklistické a turistické stezky)
- Modernizace komunikačního systému a telekomunikační
infrastruktury příhraničního regionu
- Zlepšení
meziregionální,
přeshraniční/regionální/místní
dostupnosti
- Optimální využívání veřejných a alternativních způsobů dopravy
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a integrovaného dopravního systému
- Lepší dostupnost IT, také pro periferní oblasti s cílem vytvoření
rovných podmínek rozvoje
- Přechod dopravy na ekologičtější systémy – optimalizace
kombinací s alternativními dopravními prostředky (např. veřejná
doprava)
- Podpora různých potřeb v mobilitě podle kritéria rovných
příležitostí
- Dosahování souladu díky koordinaci plánů a programů a
umožnění lepších podmínek pro využití informačních a
komunikačních technologií jako reálného nástroje v přeshraniční
oblasti
- Využití vzniku rovnocenné úrovně nabídky informačních a
komunikačních technologií ke zvýšení možností místního
rozvoje v regionu
- Využití telematických aplikací v dopravě pro efektivní používání
stávající dopravní infrastruktury a stávajících sítí logistických
center
- Rozvoj projektů souvisejících s logistikou – kombinovaná
doprava pro snížení provozu na silnicích
- Zlepšení železniční sítě (např. odstranění rozdílů)
- Zavedení a propojení datových sítí.
Zejména by měla být podpořena
- Podpora výstavby a rekonstrukce sekundárních dopravních sítí
s cílem zvýšení dostupnosti příhraničního regionu
- Podpora integrovaných veřejných a inteligentních dopravních
systémů pro zvýšení atraktivity příhraničního regionu
- Podpora sezónní dopravy s cílem odlehčit hustou přeshraniční
dopravu
- Rekonstrukce a inovace dopravních systémů přeshraničního
charakteru s cílem zvýšení bezpečnosti obyvatel (podchody,
nadchody pro chodce, cyklisty atd.)
- Spolupráce ke zlepšení dopravní dostupnosti příhraničního
regionu a dopravy v něm
- Výstavba, rekonstrukce a údržba přístupových cest k turistickým
atrakcím a také podpora podpůrných dopravních systémů
- Rostoucí efektivita přeshraničních veřejných a alternativních
dopravních systémů a logistiky
- Propagace
aktivit spojených s plánováním/navrhováním
přeshraničních EIA/SEA pro infrastrukturní aktivity
- Studie proveditelnost a plánování a rozvojové a realizační
plánování ve společné příhraniční oblasti
- Podpora přeshraničně orientovaných složek dopravních
organizací a plánování se zvláštním zaměřením na přeshraniční
střediska podnikání a turistiky.
Oblast podpory 2.2: Životní prostředí a prevence rizik
Specifický cíl:

Zlepšování životního prostředí a ochrana před riziky,
zhodnocování/management přírody a přírodního dědictví,
využívání alternativní zdrojů
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Popis oblasti
podpory:

Aktivity:
nejedná se o
vyčerpávající seznam

Pro zachování rozmanitosti a senzibility přírody v přeshraničním
regionu je nutná koordinace různých typů využití (sídla, populace,
socioekonomické podmínky, územní rozvoj, ochrana přírody,
hospodaření s půdním fondem…) s orientací na udržitelnost.
K tomu přispěje také rozvoj a použití technologií šetrných
k životnímu prostředí, obnovitelné energie a obnovitelné suroviny.
Lze toho dosáhnout posílením přeshraniční spolupráce s ohledem
na udržitelný rozvoj území, životního prostředí a hospodářství,
stejně jako využíváním regionálních zdrojů, zejména
obnovitelných surovin a energie. Koordinované aktivity pro
aktivní a pasivní opatření a rovněž zdokonalení systémů varování
by měly minimalizovat pravděpodobnost přírodních katastrof.
Zatímco infrastruktura v Rakousku je zajištěna na relativně vysoké
úrovni, co se týče vody, kanalizace a vodohospodářství, na české
straně stále existují nedostatky. Rozšíření a modernizace této
oblasti má velký význam. Normy pro technickou infrastrukturu
jsou úzce propojeny s rozvojem podnikatelských oblastí.
V Rakousku se v posledních letech budovaly kompetence
v technologii a rozvoji procesů (městské a ekologické technologie)
s nízkým využíváním zdrojů a udržováním nízkých úrovní emisí,
což je třeba dále předávat v přeshraničních projektech.
Rakouský pohraniční region se skládá z mnoha malých
chráněných území a velkých území s ochranou krajiny, které hrají
velkou roli v cestovním ruchu a ekologii.
- Rozvíjení sdíleného pochopení a společného pohledu na řízení
zdrojů, technickou infrastrukturu a obnovitelné energie
- Vypracování společného základu pro plánování a rozhodování
v těchto oblastech směřující ke kompatibilitě systémů a
společných norem
- Využívání přeshraničních synergických efektů při rozšiřování a
dalším rozvoji stávajících zařízení technické a ekologické
infrastruktury
- Rozvoj společného pochopení a společného pohledu na životní
prostředí, přírodu a ochranu životního prostředí a ekologické
využívání společného přírodního bohatství
- Společný ekologický rozvoj a marketing potenciálu společného
životního prostředí
- Posílení využívání obnovitelných energií
- Optimální využití stávajících zdrojů
- Omezení a prevence negativních přeshraničních vlivů na životní
prostředí (voda, vzduch, půda) a obnova ekosystémů, které již
utrpěly škody
- Posílená přeshraniční spolupráce v oblastech ochrany, výzkumu
a managementu životního prostředí
- Posílení a podpora přeshraničních aktivit podniků v oblasti
ochrany životního prostředí, efektivního využití energie a
obnovitelných zdrojů energie a udržitelné zlepšení situace
životního prostředí v přeshraničním regionu
- Rozvoj přeshraničních národních a přírodních parků a jejich
vzájemné propojení a společný marketing
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Posílené zahrnutí místní populace do příprav programu/projektů
v chráněných oblastech
- Posílení uvědomělosti s ohledem na životní prostředí, rozvíjení
účinného vzdělávání a opatření posilujících uvědomělost,
posílení povědomí o hodnotě nedotčené přírody a krajiny
- Ochrana a zachování vysoké kvality přírody, přírodních zdrojů a
krajinných podmínek.
Příklady aktivit v rámci přeshraničních partnerství, které mohou
být podpořeny v této OP
- Zlepšování kvality životního prostředí – ochrana přírodních
druhů, prevence záplav a modernizace environmentální
infrastruktury (např. nakládání s odpady...)
- Používání technologií šetrných k životnímu prostředí
- Prevence přírodních, environmentálních a technologických rizik
(prevence, povědomí, příprava plánů a projektů)
- Posilování environmentálního vzdělávání a výchovy
- Respektování
principů ochrany životního prostředí a
udržitelnosti
- Efektivní využívání přírodních zdrojů a obnovitelných energií
s cílem dosáhnout přidané hodnoty regionu (např. zásoby paliv,
náhrada fosilních energií, zvýšení nezávislosti na dovážených
fosilních energiích...) a dosažení cíle ochrany klimatu a
životního prostředí
- Renaturace řek a zlepšení záchranného systému, které by vedly
k lepší prevenci rizik (přírodní katastrofy, záplavy...)
- Zachování vysoké hodnoty krajiny a management přírody
- Lepší koordinace (princip „zdola nahoru“, výměna zkušeností)
územního rozvoje a environmentálního plánování
- Zlepšení kvality života a přírody posílením technické
infrastruktury a spolupráce a koordinace mezi zodpovědnými
institucemi a organizacemi
- Snižování znečištění životního prostředí
- Podpora a zavádění systémů environmentálního managementu
(např. ISO, EMAS, označení Eco...) a také systémů oceňování
- Přeshraniční strategie pro nakládání s odpady a jejich další
využití jako druhotných surovin a otázky osvěty
- Management v oblasti „chráněných druhů“ a ochrana míst
výskytu (biotopů)
- Realizace a koordinovaná implementace konceptu NATURA
2000
- Harmonizace směrnic SEA
- Předpovídání povodní a opatření na regulaci povodní a společná
koordinace aktivit
- Udržitelné využívání vodních zdrojů regionu
- Socioekonomické přístupy k řízení rizik
- Společné aktivity v oblastech ochrany přírody a krajiny (např.
řídicí plány pro hodnotné přírodní a kulturní lokality a krajinné
komplexy...)
- Studie o životním prostředí a energiích, monitoring životního
prostředí, ekologický výzkum
-
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Podpora využívání obnovitelných surovin a energií
Používání ekologických technologií a procesů s využitím
obnovitelných energií a s ohledem na potřebu větší účinnosti
energií
- Sanace lesních půd.
Zejména by měla být podpořena
- Příprava společných studií, konceptů, projektů na ochranu
životního prostředí, rozvoj venkova a využití alternativních
zdrojů energie
- Aktivity podporující zachování regionálních a místních specifik
a charakteru přeshraničního regionu
- Opatření na ochranu před povodněmi a regulace řek a říčních
břehů s vlivem na přeshraniční oblast v rámci programové
oblasti
- Nakládání s odpady (černé skládky atd.)
- Kontrolní stanoviště a sledování životního prostředí
- Sanace a výstavba drobné infrastruktury v národních parcích a
chráněných územích v příhraniční oblasti (investiční a
neinvestiční aktivity posilující zachování a rozvoj těchto oblastí)
- Posílení a podpora struktur s přeshraničním dopadem v oblasti
ochrany
životního
prostředí,
energetické
účinnosti,
obnovitelných zdrojů a udržitelného zlepšení životního prostředí
v přeshraničním regionu
- Výstavba infrastruktury alternativních zdrojů energie (malé
systémy pro využití vodních, větrných, solárních a jiných
obnovitelných zdrojů)
- Podpora aktivit orientovaných na environmentální a přírodní
zdroje s přeshraničním vlivem (zlepšení vodního režimu,
ochrana půdy, ekologické zemědělství, opatření na ochranu před
povodněmi atd.)
- Výstavba a sanace místních systémů pro odvádění odpadních
vod a využívání vodních zdrojů (minerální a termální prameny
atd.) v pohraničním regionu
- Udržování, rozšiřování a udržitelný rozvoj opatření na ochranu
přírody a životního prostředí v národních a přírodních parcích a
v chráněných přírodních oblastech, evropských chráněných
oblastech a chráněných krajinných oblastech
- Opatření na posílení infrastruktury v národních a přírodních
parcích, plánování a monitorování projektů
- Rozvíjení základních znalostí k danému tématu v souvislosti s
rostlinami a životem zvířat a zaváděním chráněných oblastí
- Opatření na ochranu přírody a životního prostředí mimo
chráněné oblasti definované zákonem.
-

Oblast podpory 2.3: Udržitelné sítě a struktury institucionální spolupráce
Specifický cíl:
Popis oblasti
podpory:

Zlepšování institucionálních kooperačních struktur
V posledním desetiletí vznikly organizace a instituce
přeshraničního charakteru, sítě pro výměnu zkušeností a předávání
know-how a byly iniciovány společné strategie a projekty.
Vedle intenzivnějších kontaktů probíhajících od změny
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politických systémů, které se ještě urychlily a posílily během
realizace programů přeshraniční spolupráce během posledních
dvou programových období, stále existuje prostor pro zlepšení
neformálních i oficiálních přeshraničních kontaktů na všech
úrovních.
Regionální a územní plánování jako téma, které prolíná do všech
disciplín, zahrnuje oborové, horizontální i vertikální (zdola
nahoru) aspekty, využívá národní, regionální a místní sítě nebo
vytvořilo vlastní sítě pro spolupráci, koordinaci a harmonizaci
rozvoje regionu na základě několika aspektů. Vliv těchto struktur
se už poměrně výrazně projevil v předchozích programových
obdobích a měl by být zachován nebo posílen pro nadcházející
úkoly (např. otázky dopravy, společné využití a zachování
přírodních zdrojů, konec přechodného období na trhu práce a
služeb, prevence povodní…).
V centru zájmu jsou aktivity v neinvestiční oblasti, které podpoří
úspěch regionální politiky, např. zvyšování povědomí, informace,
podpora v získávání nových kontaktů, meziregionální organizace a
spolupráce (obce, organizace, regionální aktéři…) a aktivity
související s 1082/2006 EGTC.
Předpokladem pro hladké fungování budoucího integrovaného
přeshraničního regionu z ekonomického a sociálního hlediska je
vytvoření potřebných institucionálních podmínek pro koordinaci
širokého okruhu přeshraničních aktivit.
Během procesu bilaterálního sbližování bude regionální a územní
plánování přeshraničního regionu také harmonizováno a nejen
v oblasti těsně sousedící s hranicí, ale také na místní a regionální
úrovni.
Během několika posledních desetiletí se vytvořily „mentální
hranice“ v myslích obyvatel pohraničí kvůli přerušeným
ekonomickým, kulturním a společenským vztahům. Důležitým
základem pro posílení komunikace jsou pravidelné kontakty ve
formě malých – často regionálních a/nebo tematicky omezených –
projektů a také kroky vedoucí k prolomení odporu a podpoře
integrace. Společné zkušenosti z realizace programu doposud
ukázaly, že integrované (zejména neziskové) „malé projekty“ byly
prospěšné pro rozvoj společných kontaktů a projektových
zkušeností. S tímto opatřením budou podobné zkušenosti využity a
také dále rozvíjeny v budoucnosti.
Rozvíjení integrovaného přeshraničního regionu si žádá
harmonizovanou strategii v oblasti územního rozvoje a plánování.
Zkušenosti ukazují, že doposud bylo vytvořeno či iniciováno
pouze nemnoho konceptů územního rozvoje. Tam, kde se to
zdařilo, byly zkušenosti velmi pozitivní, pokud jde o spolupráci a
výměnu informací, a díky této politice také vznikly impulsy pro
regionální ekonomiku a plánování.
Strategie územního plánování se v tomto přeshraničním regionu
zaměřuje na rozvoj ekonomiky a infrastruktury venkovských částí
regionu a na rozvoj konceptů udržitelného využívání půdy, rozvoj
a zachování přírodních oblastí a sídelních struktur (např. proces
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Aktivity:

vzniku předměstských částí, opouštění půdy atd.).
CENTROPE se již téměř stal multilaterální řídicí strukturou a
procesem pro zlepšování a podporu spolupráce v regionech,
městech a správních orgánech střední Evropy s cílem zlepšit
soulad regionální integrace. CENTROPE je otevřená a rostoucí
síť, v současnosti zahrnující velkou část programové oblasti Cíle 3
přeshraničních programů AT-HU, AT-SK a AT-CZ. CENTROPE
byla založena v roce 2003. Tento závazek byl podepsán 8 regiony.
Mezi cíle CENTROPE patří zejména získání mezinárodní
atraktivity a zviditelnění, dosažení udržitelné integrace s vysokou
ekonomickou dynamikou a kvalitou života a zavedení systému
multilaterální správy pro přeshraniční spolupráci.
- Vytváření a posilování struktur pro přeshraniční spolupráci
- Podpora projektů za hranicemi
- Růst lokality přeshraniční integrací a využíváním součinnosti
- Navazování přeshraničních kontaktů dlouhodobého charakteru
- Rozvoj a realizace inovativních myšlenek a opatření (FMP)
- Posílení a podpora procesu přeshraniční integrace, zejména
v sociální a kulturní oblasti, s ohledem na lidi a podoblasti
- Identifikace společného potenciálu/možností a rizik plynoucích
ze společné hraniční oblasti
- Adaptace konceptů, plánů, programů a strategií na tato společná
zjištění a názory
- Uznání společného regionu jako základ pro strategické plánování
- Optimalizace spolupráce mezi sdruženími, odbory, státní
správou a orgány a neziskovými organizacemi v příhraničních
regionech
- Zlepšení zdrojů, struktur a kapacit pro přípravu, monitorování a
vyhodnocování přeshraničních projektů
- Rozvoj sítí k posílení přeshraniční integrace a ekonomických,
sociálních a kulturních kontaktů
- Posílení a propagace dlouhodobé komunikace a spolupráce
v příhraničním regionu
- Podpora sociální a ekonomické integrace příhraničních regionů
- Prověření potenciálních oblastí spolupráce a první kontakty
- Navázání a posílení kontaktů typu „people to people“. Týká se to
především integrace v příhraniční oblasti prostřednictvím
spolupráce mezi jednotlivými skupinami obyvatel s cílem
„odstranit hranice v myslích lidí“.
- Vytvoření prostorově vyvážené struktury osídlení a hospodářství
- Rozvoj venkovské a městské oblasti, rozvoj městských
aglomerací s ohledem na potřeby udržitelného rozvoje
- Zlepšení a zachování značně využívané kulturní krajiny
- Vyvážený
ekonomický, kulturní a ekologický rozvoj
přeshraniční oblasti (např. v rámci přeshraničních procesů místní
Agendy 21)
- Podpora procesů při budování evropského regionu (např.
CENTROPE...).
Příklady aktivit v rámci přeshraničních partnerství, které mohou
být podpořeny v této OP
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(Další) rozvoj organizačních struktur a sítí tematické spolupráce
(např. Euroregiony, regionální management, sítě měst, struktury
multilaterální správy jako CENTROPE, regionální rozvojové
agentury, tematické sítě v oblasti zdravotnictví, zemědělství, pro
mládež, ženy, sociální péči, integraci, civilní ochranu/obranu,
kulturu, prvenci kriminality...)
- Rozvoj projektů spolupráce se spádovými oblastmi měst
- Koordinace a organizace přeshraničních projektů
- PR a informační management
- Aktivity ke zlepšení kompetence institucí pracujících v oblasti
regionálního a socio-kulturního rozvoje.
Zejména by měla být podpořena
- Posílení institucionálních sítí partnerů v příhraniční oblasti
- Vytváření struktur regionální správy s cílem zlepšit organizační
struktury regionální a přeshraniční spolupráce (včetně měst,
regionálních/místních/přeshraničních iniciativ, organizací a
regionálních aktérů) pro koordinovaný a udržitelný regionální a
územní rozvoj (např. Region CENTROPE…)
- Propagace aktivit typu „people-to-people“ v rámci Fondu
malých projektů ve formě neinvestičních a malých
infrastrukturních projektů, s cílem zvýšení přímých malých
integračních a kohezních aktivit v okrajových oblastech
- Posílení principu „zdola nahoru“ a principu partnerství,
přeshraniční integrace, posílení vnitřního potenciálu pohraniční
oblasti
- Zlepšení spolupráce inovativních a regionálních aktérů
zavedením lepší regionální správy a relevantních politik
- Zachování a další rozvoj regionálních poradenských a
koordinačních sítí
- Integrované plánování a analýza životního prostředí (požaduje-li
se) pro strategické projekty a procesy, udržitelné územní
plánování
- Zavedení struktur jako např. AGENDA 21...
- Výměna, podpora, plánování a monitoring přeshraničních
regionálních a územně-plánovacích systémů, nástrojů a
instrumentů
- Podpora společné přeshraniční perspektivy a územního
plánování s cílem integrace měst, funkčních městských a
přeshraničních regionů, lepší propojení městských center
s periferními oblastmi.
- Propagace výměny zkušeností, know-how a dobré praxe mezi
městy podobné velikosti, spolupráce měst a satelitů, omezení
sociálních rozdílů mezi městy a venkovem
- Zlepšování a úpravy sítí mezi městy v oblasti kultury, místní
demokracie, lidských zdrojů na místní úrovni, studií malého
plánování, malých akcí a aktivit na poli životního prostředí a
cestovního ruchu…)
- Studie o územním/regionálním plánování (např. plány rozvoje,
přidělený prostor, rozvoj perspektiv územního plánování a
přírodních ploch, plánování lokality atd.)
-
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Zavedení informačních systémů (např. databáze, územní
informační systémy, monitoring životního prostředí)
- Spolupráce na poli územního plánování a zavádění přeshraniční
spolupráce, poradenských a informačních center
- Podpora udržitelných malých projektů v oblastech kvalifikace,
vzdělání, ženy, mládež, kultura, sociální a environmentální
témata, kulturní výměna, integrace, medicína a zdraví, akce
zaměřené na podporu dialogu, včetně pilotních a malých
projektů pro inovativní rozvoj obcí a měst
- Propagace inovativních a přeshraničních malých projektů
k posílení integrace obyvatelstva příhraničního regionu a
příprava, rozvoj a monitoring větších projektů.
-
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Prioritní osa 3: Technická pomoc
Tato prioritní osa zahrnuje činnosti spojené s přípravou, monitoringem, hodnocením a
kontrolou tohoto Programu a rovněž s poskytováním informací a prováděním propagace s
cílem dosáhnout aktivní účasti všech partnerů a regionů. To by mělo zaručit podmínky
(materiální a lidské zdroje) pro realizaci Programu, výkonný a efektivní monitoring, včetně
kontroly, hodnocení, informovanosti a propagace. Finanční prostředky určené pro tuto
prioritní osu jsou určeny výhradně pro orgány zapojené do implementace.
Prioritní osa III: Technická pomoc
Cíl prioritní osy:
Řádná implementace OP
Technická pomoc podle čl. 46 nařízení Rady (ES )č. 1083/2006
Popis oblasti
slouží pro přípravu, řízení, monitorování, vyhodnocování a
podpory:
kontrolu, dále pro posílení správní kapacity při implementaci
fondů ERDF, ESF a CF. V rámci této konkrétní priority jsou
zahrnuty aktivity na přípravu, monitorování, vyhodnocení a
kontrolu současného Operačního programu, a také poskytování
informací a publicita na podporu aktivní účasti všech partnerů a
regionů.
Aktivity:
nejedná se o
vyčerpávající seznam

-

-

-

Účinné postupy společného rozhodování a implementace
intervencí
Příspěvek k dohodě na výběru projektu a jeho transparentnost
Příspěvek na posílení společného procesu rozvoje
Pravidelné koordinované úpravy projektu
Zvýšení povědomí veřejnosti o intervenci
Zajištění efektivní a včasné implementace technického programu
Koordinace přeshraniční spolupráce na programové úrovni
Výměna zkušeností
Široká informovanost veřejnosti
Aktivace potenciálních vlastníků projektu prostřednictvím
informací a vysvětlení.
Příklady aktivit v rámci přeshraničních partnerství, které mohou
být podpořeny v této OP (výčet není konečný)
Příprava podkladů pro výběr projektu, jejich vyhodnocení,
kontinuální monitorování intervencí a implementace aktivit
Správa programu
Příprava schůzí Monitorovacího výboru
Aktivity související s vypracováním metodologie pro kontroly a
audit 1. a 2. úrovně
Aktivity jako kontroly/audit prováděné Auditním orgánem (AO)
podle článku 62 Obecných pokynů v součinnosti se subjekty
provádějícími kontroly/audit pro AO (kontrola/audit 2. úrovně)
Finanční kontrola prováděná podle článku 60b) Obecných
pokynů, zaměřená na administrativní kontrolu a kontrolu na
místě
Ověření a kontrola aktivit na místě
Monitorování programu
Provozování počítačového monitorovacího systému pro
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-

-

administrativu a kontinuální monitorování programu a
vyhodnocení
Vyhodnocení a kontinuální monitorování intervenčních oblastí a
projektů
Konzultace k přípravám projektu
Informační a publikační aktivita podle článku 69 Obecných
pokynů
Vypracování studií
Školení pro implementující struktury
Vyhodnocení programu
Aktivity spojené s přípravou na nové programové období
Aktivity související s přípravou, výběrem, hodnocením a
podporou intervencí a operací
Aktivity zahrnující schůze Monitorovacího výboru v souvislosti
s intervencí, včetně JTS, nákladů na odborníky a účastníky ze
třetích zemí.
Šetření a kontroly provádění na místě
Vypracování povinných zpráv o průběhu programu (výroční
realizační zpráva, průběžná zpráva)
Informace a osvěta k programu
Příprava studií a realizace seminářů – v souvislosti
s implementací intervence.
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4.2.

Pravidla realizace projektu

4.2.1. Zásady pro posuzování způsobilých výdajů
V rámci Programu byla definována, až na drobné odchylky (viz. text níže), společná Pravidla
způsobilosti výdajů. Tato společná pravidla jsou závazná jak pro české tak i pro rakouské
partnery. V první části této kapitoly jsou vyjmenovány základní předpisy a principy, které
způsobilost výdajů řeší, dále jsou uvedeny společné nezpůsobilé výdaje a na konci jsou
definovány body, které jsou odlišné.
4.2.1.1 Legislativa na úrovni EU
Základními pravidly pro posuzování způsobilých výdajů jsou nařízení pro Strukturální fondy
v současném programovém období:
•
•
•

Obecné nařízení,
Nařízením o ERDF
Prováděcí nařízení

4.2.1.2 Národní úprava
a)

Pro české partnery:

Za účelem vysvětlení ustanovení o způsobilých výdajích, která jsou uvedena ve výše
zmíněných nařízeních, vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dokument „Metodická
příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu
soudržnosti na programové období 2007-2013“, dále jen „Metodická příručka ZV“. Její
aktuální znění naleznete na http://www.strukturalni-fondy.cz/rps/pravidla-zpusobilostivydaju-pro-obdobi-2007-2013. Metodická příručka ZV představuje podpůrný a výkladový
materiál, který má doporučující charakter a jehož cílem je pomoci orientovat se
v problematice způsobilých výdajů. Součástí Metodické příručky ZV je kapitola 2 – Pravidla
způsobilých výdajů, která je závazná jak pro partnery, tak pro poskytovatele pomoci.
Národní orgán Programu doporučuje všem českým žadatelům seznámit se před vlastním
předložením projektové žádosti jak s Metodickou příručkou ZV, tak i s níže uvedenými
ustanoveními.
b)

Pro rakouské partnery:

Pro projekty, jejichž územní dopad6 náleží Spolkovým zemím Dolní Rakousko a Vídeň platí
„Obecná pravidla pro způsobilost výdajů kofinancovaných z fondu ERDF v Rakousku pro
nadnárodní a síťové programy Cíle Evropská územní spolupráce“ dle čl. 7 Dohody mezi
spolkovou republikou a spolkovými zeměmi dle čl. 15a Spolkové ústavy (Spolkový věstník
č.60/2008)
Pro projekty, jejichž územní dopad7 náleží spolkové zemi Horní Rakousko, platí – pokud není
jasně definováno ve vyšších ustanoveních uvedených v kap. 1.4 – „Společná pravidla pro
7

Dopad projektu je určen také kompetencí k provádění kontroly (dle čl. 16 ERDF-Nařízení) spolkovou zemí (viz
také čl. 7(1) Spolkového věstníku č. 60/2008)
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způsobilost výdajů v rámci programu Cíl Evropská územní spolupráce Německo/Bavorsko –
Rakousko 2007-2013“.
Pokud nenabízí žádný z výše zmíněných předpisů dostatečné vysvětlení, pak platí pro
spolkovou zemi relevantní „Obecná směrnice pro podporou projektů“ včetně svých
prováděcích nařízení.
Před podáním žádosti je doporučována konzultace s Regionálními subjekty v příslušné
spolkové zemi.
4.2.1.3 Pravidla způsobilosti specifická pro Program
Národní orgán po dohodě s ostatními partnery se dohodl na definování společných pravidel
pro oblast způsobilých výdajů. V dalších částech jsou definovány společné nezpůsobilé
výdaje. Tato pravidla platí pro projektové partnery z obou členských států Programu. Dále
jsou pak pravidla rozdělena na dvě části, část závaznou pro české partnery a část závaznou
pro partnery z Rakouska.
4.2.1.4 Užití
Uvedené dokumenty je třeba používat v platném znění, jednotlivé novelizace zde nejsou
uváděny. Při určování způsobilosti výdajů je dále nutno respektovat další související právní
předpisy ES a stejně tak národní předpisy v platném znění.
Níže je uvedena hierarchie používaných dokumentů.
1. právní ustanovení ES (primárně nařízení ES),
2. závazná národní a regionální pravidla stanovená v kapitole 4.2.1.2
3. pravidla Operačního programu a společná pravidla způsobilosti výdajů (kap. 4.2.1.6 a
následující), poté případná ustanovení ve Smlouvě o poskytnutí prostředků ERDF),
Pravidla platí pro všechny prioritní osy podporované z Programu, není-li níže uvedeno jinak.
Způsobilost uskutečněných výdajů bude kontrolována ze strany příslušných Kontrolorů
(v České republice Centrem pro regionální rozvoj (CRR) ČR ) v průběhu realizace projektu
na základě předložené Finanční zprávy a s ní souvisejícími doklady a dokumentací. V této
souvislosti může dojít k přehodnocení způsobilosti jednotlivých výdajů oproti předložené
projektové žádosti. Na výdaje uvedené v projektové žádosti a odsouhlasené Monitorovacím
výborem nevzniká automatický nárok. Rozhodující je posouzení Kontrolorů při vlastní
realizaci projektu a při potvrzování legality a řádnosti uskutečněných výdajů.
Výdaje, které nejsou v souladu se zásadami a pravidly pro způsobilost výdajů stanovenými
v tomto dokumentu nebo výdaje vzniklé v průběhu realizace projektu, které mají charakter
způsobilých výdajů, avšak jsou nad rámec rozpočtových výdajů projektu uvedených v
smlouvě (tzv. vícenáklady), je partner povinen hradit ze svých zdrojů.
V případě výskytu výdajů, které nebylo možno při přípravě projektové žádosti objektivně
předem odhadnout, může o navýšení prostředků rozhodnout Monitorovací výbor na základě
žádosti předložené Vedoucím partnerem.
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4.2.1.5

Všeobecné zásady

Výdaje jsou způsobilé, pokud naplňují tyto obecné zásady:
Projekt byl schválen k financování z Programu a byla podepsána smlouva mezi
Vedoucím partnerem a Řídicím orgánem,
jsou v souladu s evropskou a národní legislativou,
skutečně vznikly Vedoucímu partnerovi a/nebo jeho projektovým partnerům
jmenovaným ve smlouvě a byly jimi uhrazeny a mohou být prokázány originálními
fakturami (v Rakousku) či jinými rovnocennými účetními doklady,
jsou v přímém vztahu k projektu, jsou nezbytné pro jeho realizaci a byly uvedeny
v projektové žádosti schválené Monitorovacím výborem,
jsou respektovány zásady hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti (ve smyslu čl. 27
nařízení Rady (ES) č. 1605/2002), výdaje jsou způsobilé jen tehdy, jsou-li svým
způsobem a svou výší přiměřené (tj. musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým)
a jsou nezbytné k dosažení cílů projektu.
4.2.1.6 Časová způsobilost výdajů
Obecně platí, že výdaje jsou způsobilé, pokud vznikly v období od 1. ledna 2007 do 31.března
2015. Veškeré výdaje související s projektem musí být uhrazeny nejpozději do 3 měsíců od
data ukončení fyzické realizace. Tzn., aby byl daný výdaj způsobilý, musí náklady včetně
plnění prokazatelně nastat8 nejpozději v den ukončení fyzické realizace u partnera a musí být
prokazatelně uhrazeny9 do předložení závěrečné Finanční zprávy (nejpozději do 3 měsíců ode
dne ukončení fyzické realizace). Tyto termíny jsou stanoveny ve Smlouvě o poskytnutí
prostředků ERDF.
Obecně nezpůsobilé jsou výdaje vzniklé před registrací projektové žádosti s výjimkou výdajů
souvisejících s přípravou žádosti (viz dále).
Výdaje na přípravu
(a) jsou výdaje vzniklé před registrací projektu Společným technickým sekretariátem.
Datum zdanitelného plnění (popř. datum vystavení účetního dokladu včetně data
předání) u těchto výdajů předchází datu registrace projektové žádosti do informačního
systému. O registraci projektu je informován Vedoucí partner dopisem JTS. Tyto
výdaje mohou vzniknout nejdříve od 1.1.2007. Jejich výše může dosahovat max. 5 %
celkových způsobilých výdajů projektu za každého partnera. Tyto výdaje musí mít
zejména charakter přípravných výdajů10. V rámci Fondu malých projektů se způsobilost
přípravných výdajů řídí také těmito pravidly, nestanoví-li Příručka pro správce Fondu
jinak.
8

Tzn. buď datum vystavení účetního dokladu nebo datum uskutečnění zdanitelného plnění včetně data převzetí
prací, dodávek nebo služeb.
9
Obdobně se postupuje při posuzování výdaje vzniklého před registrací projektu a při zařazení výdaje do
Finanční zprávy v průběhu realizace projektu.
10
Jedná se o výdaje spojené s přípravou projektové žádosti včetně povinných příloh žádosti a dalších
dokumentací, které jsou nezbytné pro předložení projektové žádosti např. dokumentace pro stavební řízení,
podkladové studie k žádosti o podporu, dokumentace EIA, náklady na výběrové řízení na dodavatele
(v případech, že dodávky souvisí s realizací projektu), cestovné k partnerovi v době přípravy a konzultace
projektu apod. V rámci těchto 5 % přípravných výdajů nelze uplatnit žádné výdaje na vybavení, majetek nebo
zásoby.
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(b) Pokud způsobilé výdaje, které jste si naplánovali v projektové žádosti, nebudou
dosaženy (např. z důvodu úspor v projektu), pak se bude muset při poslední platbě
upravit i podíl nákladů na přípravu, tak aby nepřesáhly 5% z celkových způsobilých
výdajů za každého partnera.

Výdaje související s vlastní realizací projektu
Tyto výdaje mohou vzniknout až po datu registrace projektu JTS, která nastává po kontrole
formálních náležitostí a po kontrole přijatelnosti v případě, že je výsledek obou těchto kontrol
pozitivní. Jedná se o výdaje přímo spojené s realizací projektu.
Mezi tyto výdaje je možné zařadit i výdaje, které svou povahou odpovídají přípravným
výdajům (např. výdaje spojené s vypsáním veřejné zakázky), avšak vznikly po datu registrace
projektové žádosti. V takovém případě nejsou chápany jako výdaje přípravné (tzn. nejsou
začleněny do 5 % uvedených výše v bodě a). V každém případě je závazné datum, od kterého
jsou způsobilé výdaje na realizaci projektu stanoveny ve Smlouvě o poskytnutí prostředků
z ERDF.
Výše uvedené rozlišení způsobilosti výdajů z časového hlediska se netýká projektů Technické
pomoci, kde velikost ani charakter výdajů nejsou před datem registrace projektu do
informačního systému limitovány za podmínky, že Monitorovací výbor programu takovýto
projekt na svém zasedání schválí.
4.2.1.7 Seznam nezpůsobilých výdajů
1.
2.
3.
4.
5.

výdaje bez přímého vztahu k projektu
výdaje nesplňující principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti
výdaje nevyhovující pravidlům časové způsobilosti uvedeným v bodě 4.2.1.6
výdaje s celkovým či převažujícím dopadem mimo programové území11
ta část pořizovací ceny pozemku, která je vyšší než 10% celkových způsobilých výdajů na
projekt, nepovolil-li Řídící orgán v konkrétních případech procentuální sazbu vyšší pro
projekty týkající se ochrany životního prostředí
6. ta část pořizovací ceny (u pozemků, staveb, použitého zařízení), která je vyšší než cena
zjištěná znaleckým posudkem
7. výdaje na nákup pozemku, staveb a použitého zařízení (majetku), na které byla poskytnuta
dotace z veřejných zdrojů v období posledních 5 let před registrací projektu

8. režijní (nepřímé) náklady, které se týkají všeobecného provozu organizace bez příčinné
vazby na projekt
9. mzdové náklady zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu nepodílí
10. u zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu podílí, alikvotní část osobních nákladů, která
neodpovídá pracovnímu vytížení zaměstnance na daném projektu
11. ostatní výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních
právních předpisů (např. příspěvky na penzijní připojištění, jubilejní dary apod.)12
12. výdaje na právní spory
13. správní a místní poplatky, které nemají přímou vazbu na přípravu a realizaci projektu

11
12

Programovým územím se myslí území vymezené v Operačním programu v kapitole 1.2.
U organizací, které mají ze zákona stanoven povinný odvod do FKSP, je tento výdaj způsobilý.
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14. dary, sankční poplatky, pokuty a penále, případně další sankční výdaje, ať už sjednané ve
smlouvách nebo vznikající z jiných příčin
15. úroky z úvěrů a půjček
16. DPH nebo její část, pokud existuje zákonný nárok na její odpočet
17. přímé daně13, daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí, daň dědická a darovací,
silniční daň
18. clo
19. finanční leasing
20. poplatky za otevření a správu bankovního účtu, pokud není založen pouze pro účely
realizace projektu
21. odměny členům statutárních orgánů vyplývající z titulu jejich funkce, tzn. z titulu výkonu
činnosti statutárního orgánu
22. paušální režijní výdaje (nepřímé)14
23. odpis pohledávek
24. výdaje na audit projektu, pokud ve smlouvě není přímo stanovena povinnost takový audit
provést
25. výdaje na reprezentaci kromě
(a) výdajů (např. za jídla a nápoje) v rámci Technické pomoci a
(b) výdajů na občerstvení, pohoštění uskutečněných partnerem, pokud jsou
vynakládány v souladu s cíli projektu (např. občerstvení při školeních a
seminářích)15
26. dodávky, které nevytvářejí ve vztahu k naplnění cílů projektu žádnou přidanou hodnotu jedná se o případ, kdy dodavatel pouze zprostředkuje koupi zboží či služby, kterou mohl
žadatel pořídit za stejných podmínek ale za nižší cenu přímo od výrobce či poskytovatele
služby
27. aktivity mimo podporované území, pokud nejsou přesně specifikovány v žádosti o
podporu a pokud nejsou schváleny Monitorovacím výborem16
28. mzdy (platy) přesahující rámec obvyklé17 výše mezd (platů) pro jednotlivé profese
v případě, že jsou práce prováděny na základě dohody o provedení práce nebo dohody o
pracovní činnosti18
29. výdaje na publikace pokud obsahují bezplatnou inzerci19

13

Výjimku tvoří daň z příjmu ze závislé činnosti, která je součástí uplatňovaných mzdových nákladů pracovníků
podílejících se na projektu.
14
Kromě výdajů na nájem prostor, nákup vody, paliv, energie, internet, úklid a údržbu, telefonní poplatky,
poštovné, kancelářské potřeby, které lze vyčíslit vhodnou metodou za použití rozvrhové základny prokazatelné a
přiřaditelné pro projekt (např. pracovní hodiny za celkový rok, kancelářská plocha atd.)..
15
Nezpůsobilé jsou ovšem vždy výdaje na alkoholické nápoje a tabákové výrobky.
16
Výjimkou mohou být případy, které nelze dopředu objektivně předpokládat, a jsou nezbytné pro stanovené
cíle a aktivity projektu.
17
Zpravidla obvyklé v místě nebo profesi
18
V České republice se postupuje dle regionální statistiky ceny práce viz http://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydelky.
Informační systém je členěn dle jednotlivých krajů, přičemž zvolení příslušného kraje se řídí místem výkonu
práce. Probíhá-li výkon práce na území více krajů, je zvolen ten kraj, v němž výkon práce převažuje, Při
posuzování obvyklé výše mzdy (platu) se vychází z hodnoty mediánu pro hodinovou mzdu dané podskupiny
zaměstnání, která nejlépe odpovídá sjednanému druhu práce dle regionální statistiky ceny práce. Pokud danou
pracovní pozici nelze přiřadit k příslušné podskupině zaměstnání v regionální statistice ceny práce, použije se
národní statistika (ISPV). Subjekt provádějící kontrolu způsobilosti výdajů může v odůvodněných případech s
ohledem na specifika vykonávané činnosti schválit mzdu (plat) vyšší než je hodnota mediánu. Výše mzdy (platu)
smí však činit max. dvounásobek hodnoty mediánu pro hodinovou mzdu dané podskupiny zaměstnání, která
nejlépe odpovídá sjednanému druhu práce. V případě, že vykonávané práci neodpovídá dle výše uvedených
statistik žádná pozice, má Národní orgán právo stanovit pro takovou práci max. limit, kterého může mzda (plat)
dosahovat, přičemž NO vychází z průměrné roční hrubé mzdy v ČR při zohlednění specifik vykonávané práce.

36

Pokyny pro české žadatele Cíl EÚS AT-ČR, vydání 7

30. výdaje za nákup majetku a vybavení, odpisy majetku apod. pokud nejsou použity zcela
pro účely projektu. V tomto případě lze nárokovat pro proplacení pouze alikvotní část
pořizovací ceny/odpisů odpovídající výši jejího/jejich využití pro účely projektu
31. výdaje, které partner není schopen příslušnému Kontrolorovi doložit, ať již z pohledu jeho
nezbytnosti v rámci projektu či oprávněnosti jeho výše
32. výdaje, které nebyly u partnera vedeny v účetnictví analyticky pro projekt a na dokladech
nebylo jednoznačně uvedeno, ke kterému projektu se vztahují20
33. výdaje na aktivity projektu, které nesplnily pravidla publicity stanovené ve Smlouvě o
poskytnutí prostředků ERDF
34. projektoví partneři nesmí být angažováni jako externí experti nebo
dodavatelé/subdodavatelé
35. výdaje uskutečněné při realizaci projektu, kdy partner nedokázal vyvrátit porušení střetu
zájmů
Dále následuje seznam nezpůsobilých výdajů pro partnery v České republice:
36. výdaje, které byly vynaloženy v jiném období, než je uvedeno ve Finanční zprávě i když
splňovaly podmínky pro způsobilost21
37. výdaje odpovídající svým vymezením kategorii „mimořádných nákladů“ (jedná se např. o
opravu nákladů minulých účetních období, vyúčtování nároku zaměstnanců na odstupné
při reorganizaci, odškodnění při pracovních úrazech, výdaje, kterými nájemce podle
smlouvy uvádí po skončení nájmu najatou věc do předešlého stavu apod.)
38. věcné příspěvky ve formě poskytnutí pozemku, staveb, zařízení nebo surovin, poskytnutí
neplacené dobrovolné práce nebo výzkumné/odborné činnosti bez nároku na odměnu a to
nad 10% celkových způsobilých výdajů daného partnera po odečtení příjmů přičemž
z toho nesmí neplacená dobrovolná práce nebo výzkumná/odborná činnost převýšit 5%
celkových způsobilých výdajů daného partnera po odečtení příjmů. Ocenění neplacené
práce dobrovolníků/výzkumné/odborné činnosti se stanoví dle informačního systému o
průměrném výdělku22 přičemž max. cena nepřesáhne 150 Kč/hod. Ocenění ostatních
věcných příspěvků kromě dobrovolné práce/výzkumné/odborné činnosti bude dle
znaleckého posudku v souladu s Metodickou příručkou ZV „Dokladování věcných
příspěvků“ (kapitola 4.2.5).
39. nákup a odpisy osobních vozů
40. upomínkové předměty převyšující hodnotu 200 Kč/kus
41. upomínkové předměty do 200 Kč/kus pokud nemají žádný význam z hlediska naplnění
cíle projektu a rovněž pokud nejsou označeny v souladu s pravidly propagace EU
42. ceny v soutěžích převyšující hodnotu 500 Kč/kus
43. ceny v soutěžích do 500 Kč/kus pokud nemají souvislost s daným projektem a pokud
nejsou označeny v souladu s pravidly propagace EU
19

Tj. pokud je inzerována konkrétní ekonomická činnost (nabízení konkrétních výrobků a služeb na trhu), která
je přičitatelná konkrétnímu subjektu (bez ohledu na jeho právní status či způsob financování). Výjimku tvoří
případy, kdy inzerování konkrétních výrobků nebo služeb je přímo cílem projektu nebo přímo přispívá
k naplnění cíle projektu, za podmínky, že všem subjektům, které v daném místě a čase inzerované výrobky nebo
služby nabízejí, bude inzerce umožněna.
20
Povinnost vést analytické účetnictví projektu vzniká dnem registrace projektu.
21
Výjimku představují případy popsané v Pokynech pro české příjemce dotace.
22
Regionální statistika ceny práce viz http://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydelky. Informační systém je členěn dle
jednotlivých krajů, přičemž zvolení příslušného kraje se řídí místem výkonu práce daného dobrovolníka.
Pracuje-li dobrovolník na území více krajů, je zvolen ten kraj, v něm práce dobrovolníka převažuje. Při ocenění
dobrovolné práce/ výzkumné/ odborné činnosti se nesmí překročit hodnota mediánu pro hodinovou mzdu dané
podskupiny zaměstnání, která nejlépe odpovídá sjednanému druhu práce.

37

Pokyny pro české žadatele Cíl EÚS AT-ČR, vydání 7

44. výdaje na kulturní a umělecké činnosti dodávané nebo zprostředkované externími
subjekty, výjimkou jsou dodávky od nepodnikatelských subjektů23 sídlících
v podporovaném území za podmínky, že fyzická osoba nebo právnická osoba přímo
vykonávající tyto kulturní a umělecké činnosti má též sídlo v podporovaném území a jimi
dodávaná kulturní a umělecká činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů.24

Dále následuje seznam nezpůsobilých výdajů pro partnery v Rakousku:
45. výdaje na reprezentaci25
46. nezaplacené dílčí částky faktur (např. nárok na náhradu škody, garance, slevy atd.)
47. dobrovolná neplacená práce (netýká se Fondu malých projektů)
48. výdaje na honoráře umělců
4.2.1.8 Věcné příspěvky, DPH a veřejné zakázky
Věcné příspěvky
Pokud partner využil pro spolufinancování z fondů uplatnění vkladu v podobě věcného
příspěvku, který má charakter poskytnutí pozemku, stavby, zařízení, materiálu, je pro účely
kontroly způsobilých výdajů nutno doložit vlastnictví a hodnotu věcného příspěvku v souladu
s pravidly pro dokládání těchto výdajů (viz. kapitola 4.2.5 „Dokladování věcných příspěvků“
v aktuální verzi Metodické příručky ZV). Ocenění věcných příspěvků kromě dobrovolné
práce/výzkumné nebo odborné činnosti je třeba dokládat znaleckým posudkem dle zákona č.
151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů.
V případě dokladování neplacené dobrovolné práce/výzkumné nebo odborné činnosti je třeba
předložit smlouvu, která prokáže vykonání dobrovolné práce vložené do projektu. Dále je
k tomuto dokladu vždy přikládán výkaz práce projektového pracovníka prokazující počet
hodin skutečně strávených realizací projektu. Dobrovolníci pomáhají ve svém volné čase a
nejsou zaměstnanci partnera. Pokud jakýkoli placený zaměstnanec dobrovolně vykoná práci
navíc, příslušné výdaje nejsou způsobilé.
Daň z přidané hodnoty
Daň z přidané hodnoty (DPH) je způsobilým výdajem, pouze pokud byla skutečně a
definitivně partnerem uhrazena. Vždy, když existuje nárok na odpočet DPH, je tato DPH
nezpůsobilým výdajem bez ohledu na to, zda partner nárok na odpočet u finančního úřadu
uplatní nebo neuplatní.
DPH může být způsobilým výdajem, je-li výdajem rovněž plnění, ke kterému se daň vztahuje.
Pokud je dané plnění způsobilým výdajem pouze z části, je způsobilým výdajem rovněž
pouze alikvotní část DPH vztahující se k tomuto plnění - více viz kap. 3.2.6.2 „DPH“ aktuální
verze Metodické příručky ZV.
V případě, kdy je partner plátcem DPH a DPH u způsobilého výdaje podléhá krácení nároku
na odpočet koeficientem dle § 76 zákona č. 235/2004Sb., o DPH (tzv. krácená plnění), je
23

Jedná se o fyzické osoby nepodnikatele a právnické osoby, které vedou účetnictví v souladu s vyhláškou
504/2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě
podvojného účetnictví
24
Toto musí dodavatel v případě potřeby odpovídajícím způsobem doložit (u výdaje za vystoupení žákovského
hudebního souboru při základní umělecké škole není nutné dokládat, u honoráře za autorské čtení je nutno
dokládat např. čestným prohlášením, kde uvede činnost, která je hlavním zdrojem jeho příjmů).
25
Např. květiny, dárky
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způsobilým výdajem pouze alikvotní část DPH, na kterou si prokazatelně nemůže partner
nárokovat ve svém daňovém přiznání odpočet – tj. pouze ta část DPH, která je vyčíslena na
základě tzv. vypořádacího koeficientu odpočtu. Zbylá část DPH, kterou nelze vyčíslit na
základě vypořádacího koeficientu odpočtu, je při ověřování Finanční zprávy Kontrolorem
posuzována v plné výši jako nezpůsobilý výdaj. Kontrolor v tomto případě uzná pouze základ
daně (tj. bez DPH) a DPH uzná jako způsobilý výdaj v době, kdy je pro výpočet nároku na
její odpočet již znám skutečný vypořádací koeficient.
Pokud bude pro určitou část DPH partnerovi znám vypořádací koeficient později, než je
termín pro předložení závěrečné Finanční zprávy, není možné tuto část DPH uznat jako
způsobilý výdaj.
Krátit nárok na odpočet zálohovým koeficientem je nepřípustné.
Veřejné zakázky
Kdykoliv jsou v rámci projektu realizovány stavební práce, zakoupeny služby či provedeny
dodávky, musí být aplikována příslušná evropská i národní pravidla pro zadání veřejných
zakázek.
Základní principy při výběru veřejných zakázek (transparentnost, nediskriminace, rovné
příležitosti a volná soutěž) musí být uplatňovány vždy i pod limity veřejných zakázek
stanovenými příslušným zákonem.
Partneři z České republiky musí postupovat u zakázek malého rozsahu a v případech, kdy se
na dané partnery nevztahuje povinnost postupovat dle níže uvedeného zákona v souladu
s ustanoveními definovanými v příloze č. 10 těchto Pokynů a musí být partnery povinně
dodržovány. To platí i pro zakázky zadávané v období před podpisem smlouvy o poskytnutí
prostředků z ERDF. U zakázek, na které se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, postupují čeští partneři vždy dle tohoto zákona.
V každém případě musí být dostatečně zdokumentován postup výběru pro udělení veřejné
zakázky. Dokumenty jako jsou výzvy k předložení nabídek, podklady pro vypsání veřejné
zakázky, doručené nabídky, předběžné rozpočty, formuláře žádostí, smlouvy atd. musí být
archivovány a k dispozici pro pozdější kontroly. Další informace o této problematice,
naleznete v Pokynech pro české příjemce, v kapitole 4.2.
Projektoví partneři nemohou v projektu vystupovat jako dodavatelé/subdodavatelé zboží,
služeb apod..
4.2.1.9 Sdílené výdaje
Sdílené výdaje vznikají např. tehdy, kdy jeden z partnerů zajišťuje určitou společnou aktivitu
(např. konferenci, internetové stránky, řízení projektu, dodávku služeb, zboží nebo prací
apod.), která je nebo bude užívána dalšími partnery projektu, nebo kdy je účelné, aby jeden
z partnerů jednal i za ostatní partnery. V takovém případě nastává situace, kdy doklady jsou
vystaveny na jednoho z partnerů, a ten také musí provést úhradu všech příslušných výdajů.
Zbylí partneři mu pak příslušnou část zaplatí. Jelikož není v tomto Programu možné, aby
partneři byli zároveň dodavateli, jediným možným způsobem jsou Sdílené výdaje.
V případě použití institutu sdílených výdajů, by měl být již při podání žádosti uveden
v Dohodě o spolupráci bod, který se týká sdílených výdajů. V tomto bodu musí být uvedena
odhadovaná výše výdajů, typ výdajů, určení partnerů realizujících sdílené výdaje a způsob
výpočtu podílu výdajů-klíč k dělení výdajů s odůvodněním. Přesný popis jak postupovat
v případě sdílených výdajů naleznete v Pokynech pro české příjemce dotace, kapitola 4.3 –
Sdílené výdaje.
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4.2.2 Projekty vytvářející příjmy
Postup pro projekty vytvářející příjmy upravuje článek 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.
Pro postupy, které nejsou přímo upřesněny v této kapitole, platí obecné postupy uvedené
v dokumentu „Guidance note on article 55 for ERDF and CF of Council regulation (EC) No
1083/2006: Revenue-generating project“ (dále jen „informační nóta COCOF“)26
Definice
Dle čl. 55 se za projekt vytvářející příjem považuje „jakákoli operace zahrnující investici do
infrastruktury, za jejíž používání se účtují poplatky hrazené přímo uživateli, nebo jakákoli
operace zahrnující prodej nebo pronájem pozemků či budov nebo jakékoli jiné poskytování
služeb za úplatu“. Z této definice vyplývá, že nelze problematiku příjmů omezit pouze na
některé typy projektů.
Typy příjmů
Mezi příjmy, které spadají pod aplikaci čl. 55, patří: poplatky hrazené uživateli (účastnické
poplatky za školení, vstupné), příjmy z prodeje a pronájmu (např. prodej brožur, knih,
pronájem prostor, jež byly financovány z poskytnuté dotace), příjmy za poskytované služby.
Pod působnost čl. 55 spadají také úspory, které vznikají v důsledku realizace projektu u
vlastních provozních nákladů v případě, že nejsou poníženy provozní dotace ve stejné výši.
Pod působnost čl. 55 naopak nespadají příjmy, jejichž vznik není přímo důsledkem
realizace projektu a využívání jeho výstupů (např. sponzorské příspěvky, příjmy z prodeje
materiálu, který vznikl v souvislosti s realizací projektu apod.). Tyto prostředky je třeba
zohlednit jako vlastní zdroje financování27.
Působnost čl. 55 neplatí v následujících případech:
pro projekty, jež podléhají pravidlům o veřejné podpoře,
pro projekty, u kterých je vytvořený příjem nižší, než jsou provozní náklady, tzn. že
čistý příjem (rozdíl mezi příjmy a provozními náklady) je záporný,
pro projekty s celkovými náklady do 1 milionu EUR – v tomto případě je možné
použít čistý příjem jako vlastní spolufinancování projektu (viz níže) 28.
S výjimkou projektů zakládajících veřejnou podporu je nutné předložit kalkulaci příjmů
(forma v jaké se tato kalkulace zpracovává, závisí na velikosti a typu projektu – viz dále v této
kapitole) vždy, když projekt generuje nějaký příjem, a to i v případě, že čistý příjem bude
záporný.
Pro účely zohledňování příjmů jsou projekty rozděleny do 2 základních kategorií dle velikosti
celkových výdajů projektu:
1) projekty do 1 milionu EUR
2) projekty nad 1 milion EUR
26

Pro Rakousko viz také: „Směrnice pro metodický postup v případě podpory projektů vytvářejících příjmy při
zohlednění č. 55 Nařízení (ES) 1083/2006 (programové období 2007-2013)“.
27
Zde platí stejný postup jako pro projekty vytvářející příjmy s celkovými náklady do 1 mil. EUR (viz níže).
28
Toto pravidlo může být aplikováno pouze u projektů, které byly schváleny po 1. dubnu 2010.
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Pomocné rozhodovací schéma pro projekty vytvářející příjmy naleznete v příloze č. 17.
1) Projekty s celkovými náklady do 1 milionu EUR29
U těchto projektů je možné použít příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro
financování příjemcem (Vedoucím/projektovým partnerem). Předpokladem je uvedení
příjmů v Čestném prohlášení partnera (viz příloha 3 těchto Pokynů) a doložení podrobné
reálné kalkulace očekávaných příjmů. Pokud skutečné příjmy překračují výši vlastního
spolufinancování příjemce, snižuje se celková částka dotace o částku, o kterou příjmy
spolufinancování příjemce překračují. Tímto způsobem je zajištěno, že nedojde
k přefinancování projektu. Pokud by měly být příjmy nižší, než bylo očekáváno, musí partner
projektu zajistit financování vlastních prostředků z jiných zdrojů. K projektové žádosti je tedy
třeba přiložit odpovídající prohlášení, že financování projektu je v případě nižších příjmů
zajištěno vlastními prostředky (pro české partnery Příloha projektové žádosti – Čestné
prohlášení vedoucího/projektového partnera - viz příloha č. 3 těchto pokynů).
U projektů s celkovými náklady do 1 mil. EUR jsou rozlišovány dva druhy příjmů dle
okamžiku jejich vzniku:
⇒ příjmy, které vzniknou v průběhu realizace projektu – společně s projektovou
žádostí předloží žadatel podrobnou reálnou kalkulaci očekávaných příjmů (viz
Příloha č. 15c). V případě, že je vypočtená hodnota vyšší než vlastní spolufinancování
žadatele, sníží se dotace z ERDF a z českého státního rozpočtu o částku, která vlastní
spolufinancování překračuje.
Při předkládání monitorovacích zpráv v průběhu realizace projektu pak příjemce musí
vykazovat reálně dosažené příjmy - v této fázi se dosažené příjmy ještě nepromítnou
do základu pro výpočet dotace. Teprve při předložení závěrečné zprávy se reálně
dosažené příjmy sečtou za celé období realizace projektu. V případě, že budou příjmy
vyšší než podíl vlastního spolufinancování příjemce, dojde ke snížení základu pro
výpočet dotace, a to o částku, o kterou příjmy vlastní spolufinancování překročily.
⇒ příjmy, které vzniknou po skončení realizace projektu – společně s projektovou
žádostí předloží žadatel kalkulaci očekávaných příjmů a provozních nákladů, které
budou vznikat po ukončení realizace projektu v průběhu stanoveného referenčního
období30. Tyto údaje zadá do Tabulky pro výpočet čistého příjmu (viz Příloha 15b),
kterou je nutné přiložit k Čestnému prohlášení vedoucího/projektového partnera
(viz příloha 3). V tabulce budou částky převedeny metodou diskontování na
současnou hodnotu. Vypočtený čistý příjem (tj. rozdíl mezi diskontovanými příjmy a
diskontovanými provozními náklady za celé referenční období) bude následně
zohledněn při stanovení výše dotace. Pokud jeho výše překračuje výši vlastního
spolufinancování žadatele, sníží se dotace z ERDF a z českého státního rozpočtu,
popř. národní kofinancování na rakouské straně o částku, která vlastní
spolufinancování překračuje.
29

Příklady kalkulace pro znázornění možných různých variant se nacházejí v Příloze 15a.
Referenční období začíná běžet okamžikem zahájení realizace projektu (pro účely kalkulace čistého příjmu je
jako rok 0 uveden rok, ve kterém vedoucí partner odevzdává projektovou žádost) a představuje ekonomickou
životnost projektu, tzn. dobu, po kterou budou výstupy projektu ekonomicky využívány. U projektů, které
zahrnují investici do infrastruktury nebo zařízení se použije pro výpočet čistého příjmu referenční období
uvedené v tabulce dále v textu. U ostatních projektů (např. prodej publikací, provozování internetových stránek)
určí příjemce sám délku referenčního období a zvolené referenční období řádně odůvodní.
30
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Kalkulace očekávaných příjmů a provozních nákladů, jak je výše popsána, musí být
zpracována dostatečně podrobně a jednotlivé vstupní hodnoty musí být okomentovány
tak, aby subjektu kontrolujícímu projektovou žádost poskytovala dostatečné ujištění o
tom, že se jedná o realistický odhad. Za splnění tohoto předpokladu není nutné
v průběhu další realizace projektu ani při jeho skončení provádět novou kalkulaci.
Pokud se v daném referenčním období vyskytnou odchylky od plánované kalkulace, je
nutné předložit upravený výpočet příjmů. V průběhu doby udržitelnosti také nemusí
být příjmy, které vzniknou po skončení realizace projektu, nadále monitorovány.
V případě, že u projektu vzniknou příjmy jak v průběhu realizace, tak po jeho ukončení, bude
celkový příjem, který je nutné zohlednit při stanovování výše dotace, vypočítán sečtením
obou těchto částek.
2) Projekty s celkovými náklady nad 1 milion EUR
U projektů s celkovými náklady nad 1 milion EUR není možné použít příjmy jako zdroj
vlastních prostředků pro financování příjemcem (vedoucím/projektovým partnerem).
V tomto případě příjmy snižují maximální výši podpory.
Postup pro zohlednění příjmů závisí na tom, zda je možné provést předem objektivní odhad
příjmů nebo ne. Možnost provést objektivní odhad přitom závisí na 2 základních faktorech:
cenová politika (tj. výše poplatků, nájemného, cena služeb, zboží apod.)
očekávaná poptávka
Zatímco při vytváření cen se neočekává žádný problém (každý příjemce při plánování
projektu má představu, jak vysoké bude vstupné/účastnické poplatky, za jakou cenu bude
prodávat brožuru/knihu, kolik budou stát poskytované služby), problematičtější je objektivní
odhad očekávané poptávky. Zde je nutné vycházet z dostupných informací o poptávce po
aktivitách stejného nebo obdobného charakteru. Za tímto účelem je možné provést průzkum
trhu nebo využít zkušeností (vlastních i zkušeností jiných subjektů) s realizací obdobných
aktivit.
Dle informační nóty COCOF by měly být případy, kdy není možné provést objektivní odhad
příjmů spíše výjimkou, a to zejména u takových aktivit, které mají inovativní charakter, tj.
doposud nebyla obdobná aktivita prováděna a nelze tudíž vůbec odhadovat poptávku
(poptávka bude tvořena nabídkou).
a. Příjmy je možné objektivně odhadnout předem (čl. 55 odst. 2)
V případech, kde je možné příjmy objektivně odhadnout předem, je nutné při podání
projektové žádosti předložit jejich výpočet. V závislosti na charakteru projektu31 se
příjmy zohledňují následovně:infrastrukturní projekty32
V těchto případech jsou příjmy sledovány nejen po dobu realizace projektu, ale také během
referenčního období, které vyjadřuje ekonomickou životnost a začíná běžet okamžikem
zahájení realizace projektu (pro účely kalkulace finanční mezery je jako rok 0 uveden rok, ve
31

U projektů, které zahrnují jak infrastrukturu, tak ostatní aktivity bude zvolen způsob zohledňování příjmů v
závislosti na tom, co je hlavním zdrojem generovaných příjmů, zda z projektu pořizovaná/rekonstruovaná
infrastruktura nebo ostatní aktivity.
32
Pojem „infrastruktura“ je nutné v této souvislosti chápat v širším pojetí, tj. nejen jako základní technickou
infrastrukturu (dopravní, energetická, vodohospodářská, telekomunikační), ale jako jakékoliv stavby, zařízení,
vybavení, které mají trvalý charakter, tj. jsou využívány v delším časovém období zpravidla překračujícím dobu
realizace projektu.
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kterém vedoucí partner odevzdává projektovou žádost). Přehled referenčních období pro
jednotlivá odvětví viz tabulka č. 1 níže. Příjemce při předkládání projektové žádosti provede
výpočet tzv. finanční mezery, která vyjadřuje, jak velká část výdajů projektu nebude pokryta
čistým příjmem vytvořeným projektem. Pro výpočet finanční mezery slouží tabulka v příloze
13b33. Vynásobením způsobilých výdajů projektu výší finanční mezery vzniká základ pro
stanovení maximální výše podpory z ERDF.
Na konci realizace projektu provede příjemce přepočet finanční mezery na základě
aktualizovaných údajů (informace o příjmech a výdajích v době realizace budou založeny na
skutečných hodnotách, informace o příjmech a provozních výdajích během referenčního
období budou aktualizovány). V případě, že dojde k poklesu finanční mezery a tento pokles
není způsoben vnějšími faktory (např. kvůli cenové inflaci, nepředpokládanému vývoji
poptávky – poptávka byla vyšší, než se původně předpokládalo, přestože její odhad učiněný
při přípravě projektové žádosti byl založen na spolehlivých údajích), bude nutné snížit také
výši podpory z ERDF.
ostatní projekty
V těchto případech jsou čisté příjmy zcela nebo částečně odečteny v závislosti na tom, zda
budou zcela nebo částečně vytvořeny kofinancovaným projektem. Příjemce při předkládání
projektové žádosti provede kalkulaci příjmů pomocí tabulky, která je přílohou č. 13c
Příručky. Základ pro stanovení výše podpory z ERDF je rozdíl mezi způsobilými výdaji
projektu a tou částí příjmů, která se vztahuje ke způsobilým výdajům projektu.
Během doby realizace projektu podávají partneři zprávu o skutečné výši jejich příjmů, které
jsou odečteny ze způsobilých výdajů. Pokud může být skutečná výše příjmů zjištěna teprve až
po ukončení projektu, pak k tomu musí být přiložen realistický odhad. Pokud jsou příjmy
vyšší, než bylo uvedeno v projektové žádosti, bude příspěvek z veřejných zdrojů snížen.
Pokud se zjistí tato okolnost v poslední Finanční zprávě a částka, která se má ponížit, je vyšší
než požadovaná částka, pak je vyžadováno vrácení přeplatku prostřednictvím Vedoucího
partnera.
b. Příjmy není možné objektivně odhadnout předem (čl. 55 odst. 3)
V případě, že příjmy není možné odhadnout předem (viz výše), neprovádí příjemce při
předložení projektové žádosti žádnou kalkulaci. Příjmy jsou vykazovány v průběhu realizace
projektu a dalších 5 let po ukončení projektu a odečítány od způsobilých výdajů projektu.
Přitom může také dojít k pozdějšímu vrácení již obdržené podpory.
Obecné pravidlo
Příjemci jsou povinni vykazovat nově vzniklé čisté příjmy, které nebyly zohledněny při
stanovení výše podpory z ERDF, také po dobu 5 let od ukončení realizace projektu a to jak
v případě, kdy byly příjmy odhadnuty předem, tak v případě, kdy příjmy předem odhadnuty
nebyly. Příjemce dotace je povinen vrátit odpovídající část prostředků ERDF a SR, která se
k těmto příjmů vztahuje.
Tabulka č. 1: Referenční období
Odvětví

Počet let

Silnice
Letiště
infrastruktura veřejných služeb

25
25
20

33

V případě potřeby Vám s vyplněním tabulky pomůže Váš Regionální subjekt.
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další služby/stroje
15
ICT (počítače, atp.)
3
Další informace v souvislosti se zařazením příjmů v projektu naleznete v kap. 4.2.11
4.2.3

Veřejná podpora

Již při psaní projektové žádosti je nutné, aby se partneři zamysleli nad možností, že
předkládaný projekt může zakládat veřejnou podporu. Aby projekt byl identifikován jako
projekt zakládající veřejnou podporu, musí splnit současně všechny čtyři následující body:
- podpora je poskytnuta z veřejných prostředků (včetně prostředků veřejnoprávních
subjektů);
- podpora zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví v podnikání a je selektivní (tj.
nejedná se o obecné opatření);
- je narušena nebo hrozí narušení soutěže;
- je ovlivněn obchod mezi členskými státy.
Z výše uvedených kritérií je vždy naplněn první bod. Naplnění zbylých kritérií závisí na typu
a charakteru jednotlivého projektu, nicméně platí, že konstatovat nenaplnění třetí a čtvrté
podmínky je a priori oprávněna pouze Evropská komise (EK). V případě, že jsou naplněny
všechny čtyři podmínky, pak je veřejná podpora slučitelná s právem ES pouze pokud je
poskytnuta na základě pravidel stanovených relevantními právními předpisy (viz dále „de
minimis“).
Poskytovatel nesmí udělit zakázanou veřejnou podporu. Pokud k takovému případu dojde a
EK označí takový případ za zakázanou veřejnou podporu, je příjemce povinen tuto podporu
včetně úroků poskytovateli vrátit. Na žadateli je právní odpovědnost za přijetí zakázané
veřejné podpory a žadatel bude také případně sankcionován tím, že ji bude muset později
poskytovateli vracet.
Pro stanovení veřejné podpory není určující, zda je realizátor projektu např. podnikatel či
územní samosprávný celek. Důležitý je charakter projektu (činnosti), a to s ohledem, zda
příjemce provádí v daném konkrétním případě ekonomickou činnost. Ekonomická činnost
spočívá v nabízení zboží nebo služeb na trhu, na kterém pro daný finální výstup existuje
konkurence, a to bez ohledu na právní formu, vlastnickou strukturu, způsob financování, příp.
neziskový charakter daného subjektu. Právní forma žadatele tedy není podstatná
z hlediska sledování přítomnosti veřejné podpory.
Rozhodování o tom, zda projekt zakládá či nezakládá veřejnou podporu, bude probíhat při
kontrole projektové žádosti regionálním subjektem nebo JTS. Ve vztahu k veřejné podpoře se
posuzuje projekt jako celek, nikoliv pouze jeho dílčí části realizované jednotlivými partnery.
Pokud příslušní pracovníci odhalí riziko veřejné podpory, uvědomí ihned o této skutečnosti
Vedoucího partnera a navrhnou mu možnosti řešení.
V Programu bude uplatňována následující výjimka, na základě nichž lze udělit veřejnou
podporu:
De minimis
- Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88
Smlouvy na podporu de minimis
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Pravidlo de minimis
Podpora de minimis se poskytuje na základě nařízení Komise (ES) č. 1998/2006. Podpora de
minimis není ze strany Komise považována za veřejnou podporu, neboť se nejedná právně o
veřejnou podporu – není naplněna podmínka vlivu na obchod mezi členskými státy. Celková
výše podpory de minimis poskytnutá jednomu podniku34 nesmí přesáhnout v rámci tří let
(fiskální rok používaný pro daňové účely) souhrnnou částku 200 000 EUR a v případě silniční
dopravy částku 100 000 EUR a to nezávisle na tom, zda je poskytnuta členským státem zcela,
nebo je částečně financována ze zdrojů Společenství. Toto nařízení se nevztahuje na oblasti:
- rybolov, akvakultura a uhelný průmysl;
- prvovýroba zemědělských produktů;
- zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh;
- činnosti spojené s vývozem do třetích zemí nebo do členských států;
- podpory závislé na užití domácích produktů na úkor dovážených produktů;
- podpory udělené podnikům v obtížích;
- podpory na nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu poskytované podnikům
provozujícím silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu.
Podpora de minimis je vázána na jednotlivé partnery, nikoli na celý projekt. Lze tedy
poskytnout dotaci jednotlivým partnerům až do výše v rozhodném období dosud partnerem
nevyčerpané stropní částky podpory de minimis (200 000 EUR, resp. 100 000 EUR v sektoru
dopravy).
Postup:
Při zjištění, že u daného projektu byla identifikována veřejná podpora, příslušný regionální
subjekt/ JTS o tom informuje Vedoucího partnera s uvedením možných řešení. V případě, že
se Vedoucí partner rozhodne využít pravidla de minimis, předloží regionálnímu subjektu/JTS
doklad ve formě čestného prohlášení s údaji o jakýchkoliv dalších podporách de minimis,
které obdržel on i ostatní příjemci v předchozích dvou fiskálních letech a v současném
fiskálním roce (období používané pro daňové účely). Příslušní pracovníci se ujistí, že výše
poskytnutá dotace spolu s již přiznanými dotacemi nepřesáhne stanovený limit. Partneři
mohou obdržet z veřejných zdrojů až 85 % celkových způsobilých výdajů tak, jak je uvedeno
v pravidlech pro financování Programu. Není tedy nutno krátit dotaci.
Pokud by však partner žádal o dotaci, která by překročila kumulativně 200 000 EUR (resp.
100 000 EUR v sektoru silniční dopravy), pak je nutné upravit výši dotace, aby nedošlo
k překročení daného limitu.
Pro přepočet již poskytnutých podpor se použije kurz devizového trhu vyhlášený Evropskou
centrální bankou (tj. kurz vyhlášený v části C Úředního věstníku ES) platný ke dni poskytnutí
veřejné podpory, tj. datu podpisu smlouvy. K této výsledné částce se připočte výše dotace
uvedená v projektové žádosti (příp. výše upravená regionálním subjektem/JTS v průběhu
kontroly projektové žádosti – viz dále kap. 4.5.1 Pokynů).
34

Podnikem se rozumí jakýkoliv subjekt vyvíjející ekonomické aktivity. Podnikem jsou tedy nejen subjekty
jejichž předmětem činnosti je vytvářet zisk, ale také subjekty pohybující se na konkurenčním trhu. (tj. subjekty
veřejného i soukromého sektoru, ziskové i neziskové organizace, zájmová sdružení nebo výzkumná střediska)
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Přehled oblastí podpory z hlediska poskytování veřejné podpory
Prioritní osa
Předpis, na jehož základě bude udělena
výjimka ze zákazu veřejné podpory
Oblast podpory
Prioritní osa 1
Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch
a transfer know-how
OP 1 - Infrastruktura a služby spojené
s podnikáním a inovacemi
OP 2 – Cestovní ruch, kultura a ekonomika
volného času
OP 3 – Rozvoj lidských zdrojů, trh práce,
vzdělávání a kvalifikace
OP 4 – Prevence zdravotních a sociálních
rizik, sociální integrace
Prioritní osa 2

V rámci celé prioritní osy pravidlo „de
minimis“,

Regionální dostupnost a udržitelný
rozvoj
OP 5 – Doprava a regionální dostupnost
OP 6 – Životní prostředí a prevence rizik
OP 7 – Udržitelné sítě a struktury
institucionální spolupráce

V rámci celé prioritní osy pravidlo „de
minimis“

Přestože problematika veřejné podpory se zkoumá zejména před poskytnutím podpory, může
v průběhu realizace projektu nebo i po jeho ukončení a to v průběhu 10 let od poskytnutí
podpory (provedení závěrečné platby dotace) dojít ke kontrole, zda byla dodržena pravidla
pro poskytování veřejné podpory . Z toho důvodu je nutné, aby projektoví partneři počítali
s tím, že pokud bude projekt existovat i po uplynutí doby udržitelnosti, která je stanovena na 5
let od ukončení realizace projektu, nemůže v této době dojít k takové jeho změně, která by
měla za následek porušení pravidel veřejné podpory (např. v důsledku změny využívání
výstupu projektu dojde k tomu, že projekt bude zakládat veřejnou podporu a předtím ji
nezakládal).
4.2.4

Vymezení vhodných českých partnerů

Pro účast v Programu je rozhodující místo realizace resp. dopadu projektu, nikoli sídlo
partnerů. Partner z české strany může mít sídlo v celé ČR, ale projekt musí být vždy
realizován nebo mít jasný dopad ve vymezeném území Programu (blíže viz kapitola 3.2 –
Územní vymezení).
Obecně platí, že Program je určen subjektům neziskového a/nebo veřejnoprávního charakteru.
Z hlediska právní formy jsou vhodní čeští partneři jednoznačně vymezeni v příloze č. 4 těchto
Pokynů. Tento výčet platí pro všechny prioritní osy a oblasti podpory35.
Vhodný český partner musí dále splňovat:
- nebyl v období posledních 10 let a ani nyní není v úpadku a ani mu úpadek nehrozí, ani
nebyl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku, není proti němu pravomocně

35

Tento výčet se netýká priority Technická pomoc, která
a implementace programu.

47

je určena pro orgány zapojené do přípravy

Pokyny pro české žadatele Cíl EÚS AT-ČR, vydání 7

nařízena exekuce a jeho majetek není spravován soudem či dle zákona, soudního nebo
správního rozhodnutí k tomu určenou osobou;
- nebyl pravomocně odsouzen za přestupek či obdobný delikt majetkového charakteru či
povahy;
- nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti a na pojistném na platbách na všeobecné zdravotní pojištění či
obdobných platbách, má vyrovnány veškeré své závazky vůči ČR a i všem ostatním
členským státům EU;
- nemá daňové nedoplatky;
- nebyl a není zapojen do ilegální aktivity poškozující či ohrožující finanční zájmy ČR,
jiného členského státu EU či Evropských společenství;
- splňuje veškeré podmínky kladené na partnery definované v Pokynech pro české žadatele
a v Pokynech pro příjemce dotace.
Každý český partner uvedený v projektové žádosti musí spolu s projektovou žádostí předložit
čestné prohlášení, že nespadá do žádné z výše uvedených kategorií (viz kap. 4.3.3 – Povinné
přílohy projektové žádosti).
4.2.5

Vymezení vhodných rakouských partnerů

Seznam vhodných rakouských partnerů není definován vyčerpávajícím způsobem. Mezi
možné partnery lze zařadit např. spolky, územně samosprávné celky, zájmová sdružení a další
subjekty veřejné nebo veřejnoprávní povahy. V příloze č. 5 těchto Pokynů naleznete příklady
možných rakouských partnerů, nejedná se u vyčerpávající seznam, jde pouze o příklady
možných subjektů. Vhodnost rakouského partnera lze primárně konzultovat na příslušných
úřadech zemské vlády, případně na krajích či JTS.
4.2.6

Princip vedoucího partnera

„Princip vedoucího partnera“ spočívá především v předkládání společné projektové žádosti a
realizování společného přeshraničního projektu. Z tohoto principu vyplývá, že jeden z
partnerů převezme odpovědnost za projekt jako celek vůči Řídícímu orgánu Programu a
případně i Evropské komisi a stává se tzv. Vedoucím partnerem projektu.
Každý Vedoucí partner musí mít zahraničního partnera projektu. Vedoucí partner na české
straně musí mít rakouského partnera projektu a naopak je-li Vedoucí partner na rakouské
straně, pak musí být v projektu zapojen český partner.
Princip Vedoucího partnera se kromě jiného promítá v nutnosti naplnění minimálně dvou ze
čtyř kritérií stanovených v čl. 19 nařízení o ERDF v rámci každého projektu. Jsou jimi:
-

Společná příprava projektu

-

Společná realizace projektu

-

Společný personál

-

Společné financování

Tato kritéria je nutno vymezit již ve fázi přípravy projektu a jejich splnění vyznačit ve
společné projektové žádosti. Naplnění jednotlivých kritérii je bodově ohodnoceno. Škála
bodování je v rozmezí 0-3-5 bodů. Pro splnění daného kritéria je tedy nutné získat minimálně
3 body. Níže jsou uvedeny definice jednotlivých kritérií:
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Společná příprava
5 bodů
Míra zapojení partnerů z obou států do přípravy projektu stejnoměrně. Proces přípravy
projektu vykazuje aktivní zapojení partnerů v celém procesu přípravy projektu - od počátku
projektové ideje po předložení projektové žádosti.
3 body
Partneři z obou států se účastní procesu přípravy projektu pouze příležitostně. Jeden z
partnerů je výrazně aktivnější v procesu než partner z druhé strany. Je zajištěn tok informací o
přípravě projektu z jedné strany na druhou stranu hranice.
0 bodů
Projekt není společně připravován.
Společná realizace
5 bodů
Během procesu realizace projektu jsou oba partneři společně zapojeni. Projekt má vytvořen
společný plán aktivit zahrnující detailní časový harmonogram a je společně propagován.
Společné aktivity jsou obsahově a časově propojeny.
3 body
Projekt je realizován převážně partnerem z jedné strany hranice. Oba partneři se realizace
projektu účastní spolu pouze příležitostně nebo aktivity realizované jedním z partnerů jsou
pouze doplňkové. Společné aktivity jsou propojeny jak časově tak i obsahově.
0 bodů
Projekt není společně realizován.
Společný personál
Pro splnění tohoto kritéria nelze využít externích služeb. Aby toto kritérium mohlo být
uznáno jako splněné, musí být daní parcovníci zaměstanci Vedoucího partnera nebo
projektových partnerů.
5 bodů
Společný personál z obou stran projektu je zahrnut do všech aktivit v projektu (např.
projektoví manažeři delegovaní oběma partnery tvoří společný tým a mají mezi sebou
stanoveny pravidla pro spolupráci – je jmenován jeden vedoucí, jsou určena pravidla
komunikace a pravidla setkávání). Tento tým realizuje celý projekt společně na společném
pracovišti.
3 body
Společný personál má vytvořen rámec pro pravidla spolupráce – je jmenován týmový
vedoucí, pravidla komunikace a pravidla pro setkávání jsou jasně definovány. Tento tým
realizuje téměř všechny aktivity projektu společně, neexistuje společné pracoviště.
0 bodů
Projekt nemá společný personál.
Společné financování
5 bodů
Partneři z obou států mají v projektu finanční podíl na rozpočtu projektu. Podíl partnerů na
každé straně představuje minimálně 30% z celkových způsobilých výdajů projektu.
3 body
Partneři z obou států mají v projektu finanční podíl na rozpočtu projektu. Podíl partnerů na
každé straně představuje 5% až 30% z celkových způsobilých výdajů projektu.
0 bodů
Podíl partnerů na každé straně je pod 5% z celkových způsobilých výdajů projektu.
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Vedoucí partner současně s projektovou žádostí předkládá i tzv. Partnerskou dohodu, kterou
mezi sebou partneři uzavírají. Vzor této dohody je uveden v příloze č. 9 těchto Pokynů.
Vedoucí partner, který je zodpovědnou stranou vůči Řídícímu orgánu a Monitorovacímu
výboru a který nese odpovědnost za celkovou koordinaci realizace projektu, je kromě všech
povinností vyplývajících ze Smlouvy a schválené projektové žádosti dále povinen:
- informovat ostatní partnery o schválení projektu MV a případných změnách z něj
vyplývajících,
- uzavřít Smlouvu s Řídícím orgánem,
- předkládat v termínech a formě stanovené Řídícím orgánem příslušnému Kontrolorovi
informace o realizaci projektu,
- shromažďovat od jednotlivých projektových partnerů Prohlášení o způsobilosti výdajů
jako základ pro Žádost o platbu, kterou následně předává příslušnému Kontrolorovi,
- po obdržení prostředků z ERDF neprodleně postoupit tyto prostředky projektovému
partnerovi podle podílu stanoveného v Žádosti o platbu.
Projektoví partneři se zavazují plnit všechny povinnosti vyplývající ze Smlouvy a schválené
projektové žádosti. Kromě těchto povinností musí:
- v řádném termínu realizovat část aktivit, za které zodpovídají podle popisu projektu
schváleného Monitorovacím výborem,
- vypracovávat a předkládat Kontrolorovi Finanční zprávu včetně souvisejících účetních
dokladů,
- podávat Kontrolorovi informace o realizaci své části projektu.
Partneři budou realizovat propagační opatření podle požadavků uvedených ve Smlouvě.
Další povinnosti Vedoucího partnera i jeho projektových partnerů jsou uvedeny ve Smlouvě
a Partnerské dohodě, kterou partneři podepisují.
4.2.7

Příprava projektu

Zahájením přípravy projektu se rozumí zahájení zpracování projektové žádosti a povinných
příloh. Datum zahájení přípravy projektu není žádným způsobem omezeno.
Pokud partneři zahájí přípravu projektu před 1. 1. 2007, budou výdaje vzniklé před tímto
datem nezpůsobilé k financování (viz kap.4.2.1.6).
4.2.8

Realizace projektu

Projekt musí být realizován v souladu s podmínkami stanovenými ve Smlouvě. Za realizaci
projektu nese celkovou odpovědnost Vedoucí partner projektu.
Informace týkající se realizace projektu jsou podrobně popsány v Pokynech pro příjemce
dotace.
Zahájením fyzické realizace projektu se rozumí datum započetí aktivit směřujících
k naplnění vlastního obsahu a cílů projektu (např. započetí stavebních prací apod.). Výdaje
spojené s realizací projektu jsou způsobilé od data registrace projektu na JTS. O tomto datu je
Vedoucí partner vyrozuměn JTS.
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Ukončením fyzické realizace projektu se rozumí datum, kdy partneři plánují ukončit
veškeré aktivity související s vlastní realizací projektu, např. předání stavby, ukončení
kulturní akce, vypracování studie apod.
Datum ukončení fyzické realizace projektu je uvedeno ve Smlouvě. Toto datum je pro
Vedoucího partnera závazné. Vedoucí partner by proto měl při stanovení časového
harmonogramu počítat s dostatečnou časovou rezervou (např. pokud by došlo ke zpoždění
stavebních prací). V odůvodněných případech je možné změnou Smlouvy prodloužit dobu
realizace, projekt však musí být vždy dokončen do 31. března 2015.
Délka realizace projektu (tedy doba od zahájení fyzické realizace projektu do jeho dokončení)
musí být opodstatněná z hlediska velikosti a charakteru projektu. Doba realizace projektu
(např. v případě neopodstatněné délky projektu) může být předmětem konzultací v rámci
přípravy projektu i předmětem projednávání projektu na Monitorovacím výboru.
4.2.9

Vliv projektu na životní prostředí

V rámci Programu mohou být financovány pouze takové projekty, které nemají závažné
negativní vlivy na životní prostředí. Je povinností každého projektového partnera, aby
prokázal, že tato podmínka je splněna a projekt je způsobilý pro financování. Způsob
prokázání této skutečnosti vychází z příslušných národních právních předpisů a liší se
v závislosti na charakteru projektů.
V České republice problematika vlivu na životní prostředí zahrnuje:
• posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) a
• posuzování vlivu na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000).
Danou problematiku řeší zejména následující právní předpisy:
• zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na ŽP“),
• zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“).
1. Posuzování vlivu na životní prostředí (EIA)
A. Projekty k jejichž realizaci je nutné rozhodnutí o povolení záměru dle zvláštního
právního předpisu36
V případě, že k provedení záměru je nutné rozhodnutí o povolení záměru dle zvláštního
právního předpisu (zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů - viz dále kap. 4.3.3 přílohy bod bodem 8a) ), je zárukou
splnění požadavků na ochranu životního prostředí vydání samotného rozhodnutí o povolení
záměru. Projektový partner nemusí přikládat k projektové žádosti žádný další
dokument týkající se vlivu projektu na životní prostředí.
Neznamená to ovšem, že není nutné se otázkou vlivu projektu na životní prostředí
zabývat. Pokud totiž záměr podléhá posouzení vlivu na životní prostředí dle zákona,
bude orgán vydávající rozhodnutí o povolení záměru vyžadovat, jako jeden z podkladů
36

Např. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů; zákon
č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.
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pro vydání svého rozhodnutí, také předložení výstupů procedury posuzování vlivů na
životní prostředí (EIA). Vzhledem k tomu, že uvedená procedura je obvykle časově
náročná, měl by partner co nejdříve zjistit, zda jeho záměr musí být tomuto posuzování
podroben.

Jakým způsobem žadatel zjistí, zda jeho záměr podléhá posouzení vlivů na ŽP (EIA)?
Součástí citovaného zákona o posuzování vlivu na ŽP je příloha č. 1, v níž jsou uvedeny
seznamy projektů (typů projektů), které podléhají posuzování (viz příloha č. 11 těchto
Pokynů). V případě, že záměr odpovídá některému z typů projektů, resp. dosahuje uvedených
limitů, musí být zahájena příslušná procedura (v některých případech i tehdy, když uvedených
limitů nedosahuje nebo v seznamu projektů není uveden – viz § 4 odst. 1 písm. d) a e) tohoto
zákona). Předmětem procesu EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. mohou být také záměry, u nichž
stanovisko orgánu ochrany přírody nevyloučí významný vliv na území soustavy Natura 2000
(viz níže).
V případě pochybností partner může konzultovat záměr na odboru životního prostředí
příslušného krajského úřadu, příp. na Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování
vlivů na životní prostředí a IPPC, kde mu budou vysvětleny následné postupy posuzování
vlivů na životní prostředí. Výše uvedené konzultace je však třeba provést v dostatečném
časovém předstihu před ukončením lhůty pro podání projektové žádosti pro případ, kdy by
bylo nutné provést posouzení vlivů projektu na životní prostředí, neboť provedení procedury
posuzování může vyžadovat (dle charakteru projektu a souvisejících okolností) v některých
případech několik kalendářních měsíců.
B. Projekty k jejichž realizaci není nutné rozhodnutí o povolení záměru dle zvláštního
právního předpisu36
V případě, že se rozhodnutí nutné k realizaci záměru nevydává, není nutné dokládat ani žádat
o výstup z procesu EIA.
2. Posuzování vlivu na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000)
Stanovisko k vlivu záměru na oblasti Natura 2000 je vydáváno podle § 45i odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v 15-ti denní lhůtě, a to krajskými úřady, správami
chráněných krajinných oblastí a národních parků, újezdními úřady a Ministerstvem životního
prostředí (podle územní působnosti úřadu). Obdobně jako v případě procedury EIA, také
v případě Natury 2000 je účelné konzultovat uvedenou problematiku co nejdříve s úřady
vydávajícími výše zmíněné stanovisko, a to např. z důvodu doplnění podkladů pro vydání
stanoviska. Nicméně vymezení případů, ve kterých je předložení stanoviska Natura 2000
vyžadováno, je uvedeno níže.
Na základě oficiální žádosti vydají orgány ochrany přírody stanovisko Natura 2000, které je
použito jako podklad pro následná povolující rozhodnutí.
Stanovisko Natura 2000 může být buď nahrazeno pravomocným povolujícím rozhodnutím
k záměru (resp. v něm obsaženo) nebo není-li vydáváno povolující rozhodnutí, musí být
stanovisko Natura 2000 předloženo. Toto se týká projektů z:
1. oblasti podpory 1.2 „Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času“ – vyjma
projektů zaměřených výhradně na přípravu materiálů, seminářů či prezentací za účelem
propagace regionu, vytvoření a implementaci studií a strategií rozvoje cestovního ruchu,
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školení, rozšíření nabídky služeb zaměřených na turistiku, tvorbu společných
informačních a rezervačních systémů, předávání know-how,
2. oblasti podpory 2.2 „Životní prostředí a prevence rizik“ – vyjma projektů zaměřených
výhradně na posilování environmentálního vzdělávání a výchovy, podporu a zavádění
systémů environmentálního managementu, monitoring parametrů životního prostředí
a přípravu studií a plánů,
3. oblasti podpory 2.1 „Doprava a regionální dostupnost“ – vyjma projektů zaměřených
výhradně na zlepšení dostupnosti informačních technologií a zpracování studií a plánů.
V případě projektů z oblastí podpory 1.1 „Infrastruktura a služby spojené s podnikáním
a inovacemi“, 1.3 „Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace“, 1.4
„Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace“ a 2.3 „Udržitelné sítě
a institucionální spolupráce“ bude stanovisko Natura 2000 buď nahrazeno pravomocným
povolujícím rozhodnutím (resp. v něm obsaženo) a pokud není vydáváno povolující
rozhodnutí, není již stanovisko Natura 2000 vyžadováno.
4.2.10 Propagace projektu
Poskytnutí podpory z ERDF musí být dostatečně zviditelněno. Pravidla pro propagaci
projektů financovaných z Programu se řídí ustanoveními Prováděcího nařízení.
Všichni partneři jsou povinni zajistit projektu dostatečnou publicitu a informovat veřejnost
vhodným způsobem o tom, že projekt je spolufinancován za podpory prostředků z EU.
Podrobný popis k zajištění publicity projektu viz kap. 4.7 Pokynů pro české příjemce dotace.
4.2.11 Financování
Pro projekty v rámci Programu je pro programové období 2007-2013 stanoveno následující
závazné rozdělení podílů spolufinancování na celkových způsobilých výdajích projektu:
Zdroje spolufinancování

Podíl na celkových způsobilých
veřejných výdajích37

ERDF

max. 85 %

Národní prostředky
(veřejné a soukromé
prostředky)

min. 15 %

Z toho

max. 5 % zdroje státního
rozpočtu z kapitoly MMR38 (v
případě českých partnerů)

Podpora poskytnutá z Programu je vždy vyplácena zpětně. Pokud bude projekt vybrán
k financování z ERDF, musí partneři zajistit průběžné financování nákladů projektu. Teprve
následně po ověření uskutečněných výdajů jednotlivých partnerů Kontrolorem a předložení
Žádosti o platbu Vedoucím partnerem, jsou na jeho účet vyplaceny prostředky ERDF příp. i
SR.
Financování z ERDF
37

Způsobilé veřejné výdaje se vypočtou jako rozdíl mezi celkovými způsobilými výdaji a příjmy spolu se
soukromým zdrojem financování. Postup výpočtu je uveden v Příloze č. 4 těchto Pokynů.
38
V případě, že prostředky partnera vynaložené na spolufinancování projektu jsou považovány za soukromé (viz
příloha č. 4 těchto Pokynů – Vhodní čeští partneři), může dotace ze státního rozpočtu činit až 15 % veřejných
prostředků.
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Spolufinancování z ERDF je možné do maximální výše 85 % způsobilých veřejných výdajů
projektu.
Minimální výše podpory z ERDF musí být větší než 20 000 EUR. O podporu na projekty
menšího rozsahu je možno žádat v rámci Fondu malých projektů.
Maximální výše podpory z ERDF není určena.
Dotace z ERDF bude Vedoucím partnerům projektu poskytnuta na základě Smlouvy po
schválení projektu Monitorovacím výborem. Smlouva obsahuje označení příjemců dotace,
účel dotace a souhrnně popisuje podmínky poskytnutí dotace, které je nezbytné dodržet pro
zachování způsobilosti výdajů k financování. Zároveň jednoznačně vymezuje všechny
finanční zdroje a jejich závaznou míru účasti na spolufinancování projektu.
Zajištění zdrojů z národních prostředků
Projekt musí být spolufinancován minimálně z 15 % z národních veřejných zdrojů. Národní
veřejné zdroje představují např. zdroje státního rozpočtu, rozpočtů krajů, obecních rozpočtů,
státních fondů a ostatní národní veřejné zdroje. Jako zdroj financování lze též použít i příjmy
z projektu, ovšem pouze u projektů, jejichž celková výše výdajů je nižší než 1 milion EUR. .
Spolufinancování projektů z českých národních veřejných zdrojů je zajišťováno v souladu
s platnou legislativou České republiky zejména se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Financování ze státního rozpočtu ČR (z kapitoly MMR)
Dotace ze státního rozpočtu je českým partnerům poskytnuta na základě Rozhodnutí o
poskytnutí dotace ze státního rozpočtu.
Pro získání této dotace ze státního rozpočtu je nutné v projektové žádosti u zdrojů financování
uvést příslušnou částku, o kterou partner žádá. Toto je jediný způsob jak o dotaci ze státního
rozpočtu zažádat. Žádné další dokumenty nejsou vyžadovány.
Při porušení podmínek stanovených Rozhodnutím nebude dotace poskytovatelem vyplacena.
V případě, že již část nebo celá dotace byla vyplacena a je zjištěno porušení podmínek
stanovených Rozhodnutím, postupuje se podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), to znamená, že se
jedná o porušení rozpočtové kázně a o neoprávněné použití peněžních prostředků SR.
Pokud je žadatelem organizační složka státu (OSS) nebo její příspěvková organizace, má
nárok pouze na dotaci z ERDF. Na dotace ze SR nárok tyto subjekty nemají.
Dotace ze SR se krátí u žadatele s veřejnými prostředky v případě, kdy počítá v projektu
s celkovými náklady do 1 milionu EUR s příjmy a výše těchto příjmů překročí vlastní podíl
spolufinancování. Ke krácení dochází ve výši, ve které příjmy překračují vlastní podíl
financování (v tomto případě např. při předpokládaných příjmech ve výši 13 % a míře
spolufinancování z ERDF 85 % může být dotace ze SR 2 % celkových způsobilých veřejných
výdajů projektu.)
V případě, kdy je žadatelem organizace se soukromými prostředky a v projektu do 1 milionu
EUR počítá s příjmy, pak se o výši příjmů/vlastní spolufinancování snižuje základ pro
výpočet dotace z ERDF a SR. Dotace ze SR, je tak na rozdíl od subjektů s veřejnými
prostředky, vyplácena vždy ve výši 15% z celkových veřejných výdajů prostředků.

54

Pokyny pro české žadatele Cíl EÚS AT-ČR, vydání 7

Podpora z krajských a obecních rozpočtů
Pokud bude projekt spolufinancován z krajských nebo obecních rozpočtů, přikládá partner k
projektové žádosti závazné rozhodnutí zastupitelstva nebo rady kraje či obce o vyčlenění
prostředků pro realizaci projektu.39
V případě, že partner obdrží z krajského či obecního rozpočtu návratnou výpomoc pro
realizaci projektu, zařadí tyto prostředky do stejného zdroje financování, do kterého by zařadil
spolufinancování z vlastních prostředků (např. pokud obdrží od kraje či obce dotaci NNO,
jejíž prostředky jsou považované za soukromé, uvede je jako soukromé zdroje financování).
Tzn., postupuje se stejně jako v případě, kdy partner na financování projektu čerpá bankovní
úvěr.
Podpora ze státního rozpočtu (jiných kapitol než MMR) a státních fondů
V případě spolufinancování ze státního rozpočtu (jiných kapitol než MMR) a státních fondů
přikládá partner k projektové žádosti rozhodnutí nebo smlouvu o poskytnutí dotace
z příslušné kapitoly státního rozpočtu nebo ze státního fondu. Tyto zdroje zařadí v projektové
žádosti do kolonky „Ostatní veřejné zdroje“.
Příjmy jako zdroj financování
V případě, že v projektu počítá žadatel s příjmy, lze u projektů do 1milionu EUR tyto příjmy
použít jako jeden ze zdrojů vlastního spolufinancování. V takovém případě, musí žadatel
jednak doložit jako přílohu projektové žádosti reálnou kalkulaci svých příjmů a také v příloze
projektové žádosti – Čestné prohlášení uvést, že příjmy tvoří část vlastních zdrojů pro
zajištění spolufinancování projektu. V tabulce Financování v projektové žádosti, uvede tyto
příjmy do řádku Vlastní spolufinancování. V případě, že předpokládané příjmy by nedosáhly
výše vlastního spolufinancování, musí zbylou část pokrýt z vlastních zdrojů. Pokud příjmy z
projektu pokryjí rozdíl mezi příspěvkem z ERDF a výší národních veřejných prostředků, pak
partner nemá nárok na dotaci ze SR. V rozpočtu projektu se tyto příjmy neuvádějí.
Další informace jak postupovat při výpočtu příjmů, naleznete v příloze č. 15a) - v případě
projektů do 1 milionu EUR, v příloze č. 13 - u projektů nad 1 milion EUR a v kapitole 4.2.2
Projekty vytvářející příjmy.
Vlastní prostředky spolufinancování
U českých partnerů se vlastní prostředky rozlišují na veřejné nebo na soukromé dle typu
právního subjektu (viz příloha č. 4 těchto Pokynů). Veřejné subjekty uvedou své vlastní
prostředky do veřejných vlastních prostředků a nikoliv pod národní financování
Jsou-li vlastní prostředky považovány za soukromé, mění se také výpočet podpory z ERDF.
Partner projektu financuje z vlastních zdrojů min. 10% celkových způsobilých výdajů
projektu. Zbývajících 90% celkových způsobilých výdajů projektu pak partner získá formou
dotace z Programu (v poměru 85% z ERDF a 15% státní rozpočet ČR40).
Zákaz dvojího financování
Projekt financovaný z programu Cíl EÚS AT-ČR 2007-2013 nesmí obdržet podporu z jiného
programu financovaného ze zdrojů Evropského společenství. Spolu s projektovou žádostí
musí příslušný český partner uvedený v projektové žádosti předložit čestné prohlášení (viz
39

Tyto doklady musí předložit žadatel – kraj, který spolufinancuje projekt z vlastních zdrojů (rozpočtu kraje)
nebo žadatel – obec, která spolufinancuje projekt z vlastních zdrojů (rozpočtu obce) nebo žadatel (např. NNO),
který obdržel na svůj projekt příspěvek z rozpočtu kraje či obce.
40
V případě této struktury financování projektu, získává český partner prostředky státního rozpočtu ČR
automaticky.
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příloha č. 3 těchto Pokynů), že na projekt nebyla přidělena finanční podpora z jiného
programu financovaného ze zdrojů Evropského společenství.
Zároveň s tím platí, že nesmí dojít ke dvojímu financování výdajů projektu, tj. každý výdaj
může být financován pouze jednou.
V případě, že dojde ke dvojímu financování, je toto posuzováno jako nesrovnalost a dochází
k vrácení dotace.
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4.3 Pokyny pro vyplňování formuláře projektové žádosti
4.3.1

Obecné pokyny

Formulář projektové žádosti musí být vyplněn s použitím standardizovaného formuláře v MS
Excel. Formulář projektové žádosti je k dispozici ke stažení na webových stránkách:
http://www.at-cz.eu/at-cz/cz/4-2_projektova.php Prosím používejte vždy aktuální verzi
projektové žádosti.
Projektová žádost obsahuje pět základních listů:
•

Navigace – obsahuje tlačítka pro vložení žádosti do systému (provádí pouze JTS),
pro vytištění žádosti a tlačítko pro možnost vytvoření náhledu tisku

•

Pokyny - obsahuje základní informace o elektronické verzi projektové žádosti

•

Zadání – obsahuje pole pro vyplnění týkající se projektu jako celku

•

LP – pole na vyplnění týkající se Vedoucího partnera

•

PP01 – pole na vyplnění týkající se projektového partnera

V případě, že do projektu je zapojeno více projektových partnerů, na listu „Zadání“ v bodě 4,
zřídíte další potřebné listy pro projektové partnery (listy „PP02“ a dále).
Vzorovou tištěnou podobu projektové žádosti také naleznete v příloze č. 1 těchto Pokynů.
Projektová žádost musí být vyplněna úplně a dle jednotlivých poznámek. Projektová žádost je
dvojjazyčná a musí být proto vyplněna v českém a německém jazyce.
Veškeré finanční údaje v projektové žádosti musí být vyplněny v EUR. Pro přepočet
odhadované výše výdajů v národní měně (CZK) na měnu EUR si příslušný partner volí kurs
dle vlastního uvážení. Vzhledem k posuzování efektivity výdajů, které budou uvedeny v měně
EUR, se pro přepočet doporučuje použít aktuálního kursu. Případné kursové riziko, vzniklé
pohybem měnového kursu během doby realizace projektu, nese příslušný partner projektu.
Papírovou podobu projektové žádosti získá Vedoucí partner vytištěním příslušného formuláře
projektové žádosti. Pro vytištění žádosti se použije příkaz uvedený přímo v žádosti na prvním
listu „Navigace“. Finální tištěná verze nevznikne použitím ikony tiskárny v panelech
programu MS Excel. Finální elektronická verze projektové žádosti, tj. verze z programu MS
Excel s koncovkou .xls, musí být uložena na datový nosič (např. CD-ROM) a předložena
společně s papírovou verzí.
4.3.2

Obsah formuláře projektové žádosti

Doporučení: Partnerům se doporučuje podrobně se seznámit s formulářem projektové
žádosti a uvedenými „Pokyny“ na druhém listu žádosti. K dispozici je taktéž Návod k vyplnění
projektové žádosti, který je samostatným dokumentem a je k dispozici na internetových
stránkách http://www.at-cz.eu/at-cz/cz/4-2_projektova.php. Zároveň se doporučuje, aby
formulář projektové žádosti vyplňovali rakouský i český partner projektu společně.
Formulář projektové žádosti se skládá celkem z čtrnácti částí. Níže je pro přehlednost uveden
popis polí, tak jak jsou seřazeny na jednotlivých listech. První list s názvem „Zadání“ a
obsahuje následující body:
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1. Identifikace projektu
Tato část vymezuje základní informace o projektu:
- Název projektu - název projektu by měl být zvolen tak, aby jasně vystihoval zaměření
projektu. Pod tímto názvem je projekt po celou dobu realizace sledován. Změna názvu
projektu vyžaduje dodatečné administrativní úkony nejen pro partnera, ale i pro subjekty
implementace (kraj, CRR ČR),
- Stručný název - zde by měl být vyplněn stručný nejlépe jednoslovný název projektu.
Tento název se může skládat například z počátečních písmen nebo nějaké jiné výstižné
slovo, které charakterizuje projekt.
2. Oblast podpory
Tato část projektové žádosti je věnována zařazení projektu do správné prioritní osy a oblasti
dopadu projektu.
- Název prioritní osy a oblasti podpory – zde volíte mezi Vámi vybranou oblastí podpory.
Nejprve musíte zvolit oblast podpory a poté se Vám automaticky zaškrtne odpovídající
Prioritní osa. Pokud se zaměření projektu prolíná více oblastmi podpor, pak vyberte tu
oblast podpory, ve které leží těžiště projektu. Zaškrtnout lze pouze jednu oblast podpory,
- Země žadatele (Vedoucího partnera) – zde stačí pouze vybrat název státu, ze kterého
pochází žadatel,
- Oblast dopadu - tato tabulka obsahuje zúčastněné územní jednotky NUTS III (kraje v ČR,
země v Rakousku). Projekt může být realizován:
• pouze v České republice, pak zaškrtněte některý z krajů v ČR
nebo
• pouze v Rakousku, pak je zaškrtnuta příslušná rakouská země
nebo
• v České republice i v Rakousku.
Prosíme, abyste umístění projektu zaznamenali co možná nejpřesněji. Je možné zaškrtnout i
více než jeden kraj v České republice nebo zemí v Rakousku pokud projekt zahrnuje více
krajů/zemí.V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na příslušný kraj/úřad zemské vlády
případně JTS.
Oblast dopadu je místo, které je spojeno s investicí (např. stavební práce) nebo s místem
konání akce (např. místo, kde se koná seminář). U ostatních projektů je stanovení místa
projektu odvozeno od dopadu projektu. Místo dopadu projektu je místem, kde se projevují
výsledky realizace projektu (např. území, kde se zlepší kvalita životního prostředí díky
zavedení ekologické technologie, oblast pro kterou je zpracováván příslušný plán).
- Oblast dopadu v sousedících regionech – toto pole je relevantní v případě, že Vámi
realizovaný projekt bude mít dopad ve vyjmenovaných regionech Rakouska. Tyto regiony
jsou v kapitole 3.2 těchto Pokynů modrobíle šrafovány. Platí obecné pravidlo, že
způsobilé výdaje musí vzniknout v podporovaném území Programu. V regionech, které
jsou šrafovány, je možné utratit maximálně 20% z prostředků Programu. V souvislosti
s omezením celkové alokace programu realizované ve šrafovaných regionech jsou
projektoví partneři povinni blíže identifikovat výdaje vzniklé v těchto regionech. Toto
bude nutné uvézt v části týkající se rozpočtu partnerů. To může být učiněno přiřazením
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faktur k aktivitám ve vztahu k těmto regionům nebo užitím metody výpočtu. V tom
případě musí být tato metoda dostatečně vysvětlena.
Pouze partneři se sídlem v Rakousku nebo České republice jsou oprávněni v tomto Programu
obdržet prostředky z ERDF.
5. Údaje o projektu
Tato část obsahuje podrobný popis projektu.
Věnujte prosím maximální pozornost vyplnění této pasáže formuláře projektové žádosti.
Doplňte zde veškeré důležité údaje týkající se projektu. Tento popis slouží jako
nejdůležitější nástroj hodnotitele při hodnocení Vaší projektové žádosti. Zároveň prosím
vezměte v úvahu, že jednotlivá pole jsou prostorově omezená a je nutno popis projektu
zaznamenat jak stručně, tak ale i výstižně. Pokud máte pochybnosti, co vše zapsat do
popisu projektu, kontaktujte příslušný kraj nebo JTS.
- Výchozí situace a zdůvodnění projektu - uveďte okolnosti vzniku projektu, objasnění
výchozí a současné situace a identifikujte dosavadní problémy, stejně tak i jakým
způsobem budete daný projekt realizovat, jaké metody a technická řešení použijete,
- Cíle projektu - cíle projektu musí vycházet z cílů prioritní osy a oblasti podpory, ve které
je projekt předkládán. Popište jak všeobecné cíle, tak i konkrétní cíle, kterých má být
projektem dosaženo,
- Cílové skupiny a dopad projektu na cílové skupiny – popište komu je daný projekt určen,
kdo bude z jeho realizace mít prospěch,
- Vztah k dalším aktivitám v programovém území – popište, pokud tento projekt např.
navazuje, na nějaký jiný již realizovaný projekt financovaný z tohoto Programu,
předešlého programu INTERREG IIIA nebo z jiného, případně zda nějaké další projekty
budou na Vámi předkládaný projekt navazovat,
- Výstupy projektu – měřitelnými (kvantifikovatelnými) výstupy celého projektu mohou
být např. počty seminářů, počty účastníků, délka opravené komunikace/stezky, rozsah
opravy apod. Hodnoty těchto výstupů je nutné stanovovat realisticky, protože jejich
nenaplnění může být důvodem pro krácení nebo odebrání dotace z ERDF a státního
rozpočtu,
- Plánovaný začátek a konec fyzické realizace - zde uveďte datum zahájení, resp. ukončení
projektu ve formátu MM.RRRR. Blíže k definicí data zahájení a. ukončení projektu viz
kap.4.2.8 – Realizace projektu,
- Milníky projektu – uveďte stručně, co v jaké fázi projektu bude realizováno. Milníkem je
myšlen nějaký logicky ucelený pracovní postup. Datum ukončení milníku nemusí souviset
s obdobím, za který bude předkládána Zpráva o projektu. Harmonogram předkládání
Zpráv o projektu bude s Vedoucím partnerem dohodnut po schválení projektu při přípravě
smlouvy. Shoda období v milnících a termínů předkládání průběžných zpráv je výhodou,
ale není podmínkou.
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8. Přeshraniční dopad
U každého projektu je zjišťováno, zda je s projektem spojen významný dopad pro české a
rakouské příhraničí. Tato část formuláře projektové žádosti obsahuje otázky na:
- Dopad na aktivity a výsledky pro dané území
- Vztah projektu na budování a podporu přeshraničních struktur a vztahů
- Přínos projektu pro přeshraniční integraci
- Přínos projektu pro hlavní cíle definované v programu (doporučujeme k popisu použít
jako pomůcku některý z definovaných cílů dané prioritní osy)
Naplnění tohoto bodu bude následně hodnoceno a kontrolováno, proto je vhodné formulovat
tento bod reálně.
9. Spolupráce partnerů
Tato část obsahuje 4 otázky přímo zaměřené na přeshraniční spolupráci. Partneři jsou povinni
splnit nejméně dvě ze čtyř následujících kritérií:
- společná příprava projektu – popis míry zapojení partnerů z obou stran hranice do
přípravy projektu, plánování jednotlivých aktivit projektu a jeho rozpočtu,
- společná realizace projektu – popis míry zapojení partnerů z obou stran hranice do
realizace projektu, resp. popis společného harmonogramu, plánu aktivit a propagačních
opatření,
- společné financování projektu – popis míry zapojení finančních prostředků partnerů
z obou stran hranice do realizace projektu, včetně jejich navázání na příslušné aktivity,
- společný personál – popis míry zapojení personálu určeného partnery z obou stran hranice
do realizace projektu, popis způsobu jejich společné práce, postupů, pravidel komunikace,
apod.,
Jednotlivé definice výše uvedených kritérií naleznete v kap.4.2.6– Princip vedoucího
partnera.
10. Soulad s horizontální politikou EU
V rámci Programu nemůže být podpořen projekt, který by měl negativní dopady na
životní prostředí nebo negativní dopady na rovné příležitosti a rovnoprávné postavení.
Tato část proto obsahuje dotazy na:
- dopad projektu na životni prostředí,
- dopad na rovné příležitosti a rovnoprávné postavení.
Partneři zde zaškrtnou, zda má projekt specifické, neutrální nebo pozitivní zaměření na výše
uvedené oblasti a v případě pozitivního vlivu, stručně popíší jakým způsobem.
V případě dopadu projektu na životní prostředí je nutné ještě dále rozlišit čtyři složky:
- Znečištění ovzduší, vody a půdy
- Efektivní využití surovin
- Efektivní využití energetických zdrojů
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- Ochrana krajiny a biodiverzity
V případě pozitivního dopadu projektu na rovnost příležitostí a rovnoprávné postavení tento
vliv popište, tj. zda projekt např. podpoří vytváření pracovních míst, zda budou rovnoprávně
zastoupeni muži i ženy apod.
11. Seznam indikátorů
Pro Vámi zvolenou oblast podpory, prosím vyberte z nabídky pouze jeden indikátor..
12. Přílohy projektu
Již v úvodu formuláře projektové žádosti na listu Pokyny je uvedeno, že k projektové žádosti
musí Vedoucí partner připojit přílohy a to jak pro českou tak i rakouskou část projektu.
Automaticky jsou nastaveny pole pro dvě přílohy. Pro vložení dalšího pole pro vyplnění
přílohy musíte kliknout na příslušné tlačítko “<+>“ u nadpisu.
Přílohy pro českou část projektu jsou předkládány pouze v češtině, nepřekládají se. Přílohy
jsou předkládány ve dvou vyhotoveních (1 originál, případně ověřená kopie a 1 kopie – blíže
viz kap. 4.4.3 – Příprava projektové žádosti). Pozn. Přílohy pro rakouskou část projektu jsou
předkládány ve stejném počtu jako české přílohy a pouze v němčině. Všechny přílohy musí
být očíslovány a uvedeny v seznamu příloh. Níže je uveden seznam veškerých příloh pro
českou část projektu, které musí být přiloženy k tištěné verzi projektové žádosti. Při
předkládání projektové žádosti musí být podle tohoto seznamu přílohy očíslovány a
seřazeny.
Pro zjištění jaké konkrétní přílohy jsou vyžadovány pro rakouskou část projektu, je
třeba se obrátit na příslušný úřad zemské vlády z území, ze kterého pochází projektový
partner, případně na JTS či na příslušný kraj. Obecně jsou definovány typy příloh pro
rakouskou část, jejichž výčet je uveden na konci projektové žádosti, spolu s povinnými
přílohami pro české partnery.
13. Prohlášení o souhlasu
Tato část formuláře projektové žádosti obsahuje nezbytné informace, se kterými by se měli
partneři seznámit. Vedoucí partner pak svým podpisem stvrdí, že tato ustanovení bere na
vědomí a bude na ně dbát.
Dále následují informace o Vedoucím partnerovi-list „LP“ a o projektových partnerech-list
„PP01“. V případě, že je do Vašeho projektu zapojen více než jeden projektový partner, je
zde nutné stisknutím tlačítka na listu „Zadání“ v bodu 4, „Zřídit nového projektového
partnera“ a tím tak vložit nový list „PP02“
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3. a 4. Údaje o Vedoucím partnerovi (žadateli) a Údaje o Projektovém partnerovi
Pro vyplnění následujících informací je nutné přejít na odpovídající list „LP“ nebo „PP01“
případně na další listy pro další projektové partnery, které jste zřídili dle výše uvedeného
návodu.
Tato část obsahuje základní informace o Vedoucím partnerovi a o projektových partnerech
(dále nazývány souhrnně „partner“). Informace uvedené v obou částech jsou téměř shodné,
proto je uvádíme pouze jednou. Některé informace jsou vyžadovány pouze u Vedoucího
partnera. Je třeba uvést:
- Název organizace
- Právní forma – zde je pro české partnery uveden vyčerpávající seznam možných příjemců
(viz příloha č. 4 těchto Pokynů). Vyberte ze seznamu Vaši právní formu. U rakouských
partnerů není určen vyčerpávající seznam, proto vyberte nejvhodnější právní formu,
případně zvolte položku ostatní a v následujícím poli napište přesnou právní formu
rakouského partnera,
- Právní status – zde je potřeba na základě českého vyčerpávajícího seznamu možných
příjemců vybrat podle kolonky „Druh prostředků“ u vašeho typu subjektu, zda-li spadáte
do kategorie s veřejnými nebo soukromými prostředky a podle toho zaškrtnout příslušné
políčko,
- zda je partner plátce DPH – pokud je partner plátce DPH, je způsobilým výdajem jen ta
část DPH, u které nemá nárok na odpočet na vstupu v rámci svého daňového přiznání a
pouze tato část DPH může být zahrnuta ve výdajích rozpočtu. V případě, že partner není
plátce DPH, může DPH v plné výši uplatnit jako způsobilý výdaj a v tomto případě budou
v rozpočtu projektu uváděné údaje včetně DPH. Blíže k vykazování DPH – viz
kap.4.2.1.8,
- DIČ
- IČ
- Nace – Vedoucí partner doplní číslo, které nejvíce odpovídá jeho činnosti. Seznam je
uveden v dokumentu „Návod k vyplnění projektové žádosti“
- Statutární zástupce – vyplňte osobu, která je k této činnosti oprávněna. V případě, že není
jasné z přiloženého dokladu o právní subjektivitě (viz. povinná příloha „Doklad o
vhodnosti partnerů“), kdo je statutárním zástupcem, je nutné přiložit i doklad, který tuto
osobu zmocňuje k této činnosti (více viz. kapitola č. 4.3.3 těchto Pokynů).
- Kontaktní osoba projektu – jedná se o osobu, která je v organizaci partnera zodpovědná za
realizaci projektu, tzn. je o projektu podrobně informována a je v případě potřeby
k dispozici pro dotazy ze strany implementačních subjektů Programu.
- Adresa - oficiální případně i doručovací adresa,
- Stručný popis zkušeností partnera s realizací projektů podpořených z Evropské unie – zde
uveďte, zda jste již nějaké projekty realizoval (maximálně 5 projektů). Uveďte název
projektu a rok realizace, operační program a z jakých zdrojů byl projekt financován.
- Role partnera v řízení projektu – stručně uveďte, jak jste byl zapojen do výše zmíněného
projektu. Co bylo předmětem Vaší činnosti při realizaci tohoto projektu.
- Byl jste příjemcem finančních prostředků veřejné podpory de-minimis v uplynulých
3 letech – v případě že jste v předchozích třech letech obdržel podporu označenou jako deminimis, prosím uveďte jednotlivé výše těchto podpor spolu s názvem projektu a rokem,
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kdy jste tuto podporu obdržel. A to i v případě, že tento Vámi předkládaný projekt
z Vašeho pohledu nepodléhá veřejné podpoře.
- Bankovní údaje Vedoucího partnera – tento bod je relevantní pouze pro Vedoucího
partnera. Jedná se o účet v měně EURO, kam budou zaslány finanční prostředky po
uskutečněných kontrolách výdajů. Není nutné vyplňovat v případě, že bankovní účet
v měně EURO nevlastníte, v takovém případě budete při sepisování Smlouvy požádáni o
doplnění údajů.
- Příslušný regionální subjekt partnera – regionální subjekt může být shodný s místem
dopadu projektu (kde bude projekt skutečně realizován) nebo s krajem kam spadá dle
sídla Vaše organizace. Zaškrtněte pouze jeden. Pokud tedy Vaše organizace má sídlo
v jiném kraji, než ve skutečnosti bude Váš projekt realizován, pak je příslušným
subjektem regionální subjekt, kde bude projekt realizován. U Vedoucího partnera se jedná
o regionální subjekt, kde bude překládat projektovou žádost. Tento subjekt bude dále
provádět hodnocení projektové žádosti. V případě nejasností, kontaktujte regionální
subjekt a zjistěte, zda-li je tento subjekt příslušný. Případně Vám sdělí jiný, příslušný
regionální subjekt.
V další části tohoto listu je nutné popsat za jednotlivé partnery dílčí údaje.
- Aktivity partnera – zde je nutné napsat jednak k jakému milníku na úrovni projektu (na
listu Zadání část 5) se daná aktivita vztahuje. Přesný a detailní popis aktivit, rozsah
činností a v rámci jakého milníku se daná aktivita bude realizovat. Poté je nutno tuto
aktivitu pospat a přidat dobu trvání. Pro vložení dalšího pole pro Aktivitu je nutné v bodu
5.2.1.1. kliknout na příslušné tlačítko. Tlačítko umožňuje i odebrat danou aktivitu.
- Jak bude zajištěna realizace aktivit – zde je nutno napsat, zda-li v rámci nějakého výše
uvedeného milníku budou aktivity realizovány partnerem nebo zdali budou zajištěny
externě.
- Aktivity, které mají dopad na sousedící regiony – tento bod vyplňte pouze v případě, kdy
je Váš projekt realizován v území, které je uvedeno v bodě 2.4 projektové žádosti. Pro
způsob výpočtu, můžete použít jednu z metod, které jsou uvedeny v příloze č. 14 těchto
Pokynů.
- Soulad s regionální politikou a regionálními strategiemi – popište, jak Váš projekt zapadá
např. do Programu rozvoje kraje, ROP nebo jiného strategického regionálního dokumentu.
U rakouských partnerů jedná o dokumenty strat.at, Strategieprogramm Oberösterreich
2000+, STEP 05 a další.
- Udržitelnost projektu - jak bude naloženo s výstupy/výsledky projektu po ukončení
projektu. Popište, jak bude zajištěna organizační a finanční udržitelnost projektu,
- Publicita projektu – popište, jak se budou jednotliví partneři podílet na propagaci projektu.
Prosím specifikujte, kdo bude dělat jaké aktivity. Nezapomeňte na tuto položku při
sestavování rozpočtu.
- Bude v rámci projektu zadána veřejná zakázka – vyplňte na jaké aktivity a v jakém
časovém období počítáte s vypsáním výběrového řízení. Nezapomeňte, že v rámci tohoto
Programu musí čeští partneři povinně postupovat podle Metodiky zadávání veřejných
zakázek pro ty zakázky, na které se nevztahuje finanční limit zákona č.137/2006 Sb., o
zadávání veřejných zakázek. Jedná se o zakázky malého rozsahu. Pro rakouské partnery
platí BvergG 2006.
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6. Rozpočet projektu
Rozpočet se vyplňuje na úrovni jednotlivých projektových partnerů u bodu „Plánovaný
rozpočet“ na listu LP, na listu PP01 a případně dalších projektových partnerů. Tyto údaje se
poté automaticky přenesou a načtou do společného rozpočtu na listu Zadání. Na listu Zadání
tedy rozpočet ani financování projektu nevyplňujte. V těchto bodech projektové žádosti
doporučujeme partnerům sledovat jednotlivé poznámky uvedené ve formuláři projektové
žádosti, které slouží pro provedení kontroly. Navíc je nutné přiložit k žádosti vyplněnou
přílohu Podrobný rozpočet, kde je uveden detailní rozpis položek. Formulář pro vyplnění
podrobného rozpočtu je pro české partnery a pro rakouské partnery odlišný. Tyto části ve
formuláři projektové žádosti jsou rozdělené do tří částí:
- rozpočet projektu dle jednotlivých druhů výdajů projektu,
- přehled výdajů, pokud existují i nezpůsobilé výdaje,
- rozpočet projektu rozdělený do jednotlivých let.
POZOR: Pokud bude projektu udělena podpora, musí být zajištěna dostatečná publicita
projektu. Náklady na publicitu musí být zahrnuty v jednotlivých položkách rozpočtu projektu,
Na konci je uvedena samostatná položka, kde bude uvedena celková plánovaná výše
finančních prostředků určená na publicitu. Již při přípravě projektové žádosti doporučujeme
konzultovat s příslušným krajem nebo JTS jaké povinnosti vzhledem k charakteru
plánovaného projektu, je nutné splnit
Pokud jsou v projektu použity věcné příspěvky (jedná se např. o poskytnutí pozemku, staveb,
zařízení, surovin, přičemž musí být dodrženy podmínky uvedené v kap č. 4.2.1.8), uveďte
tyto výdaje v rámci jednotlivých kategorií. Netýká se dobrovolné naplacené práce, která je
samostatnou kategorií. V podrobném rozpočtu, který je součástí příloh, tyto věcné příspěvky
v jednotlivých kategoriích označte a specifikujete. Možnost uznatelnosti věcných příspěvků
platí pouze pro české partnery.
V rámci rozpočtu je třeba jednotlivé výdaje vhodně rozčlenit do jednotlivých rozpočtových
položek. Jednotlivé položky rozpočtu se uvádí bez DPH (v případě, že máte nárok na její
odpočet) nebo včetně DPH (pokud nemáte nárok na její odpočet). Výdaje jsou rozčleněny do
následujících kategorií:
Personální výdaje
o Hrubá mzda včetně daní a pojištění - výdaje na hrubou mzdu včetně povinných
odvodů na zdravotní a sociální pojištění všech svých zaměstnanců zapojených
do realizace projektu,
o Cestovné - cestovní náhrady nasazených pracovníků při přípravě a realizaci
projektu. Výdaje jsou uznatelné pouze v případě jejich nezbytnosti pro projekt,
o Režijní výdaje – pouze pro rakouské žadatele,
o Dobrovolná neplacená práce – pouze pro české žadatele. Detaily o vykazování
a o maximálních hodinových sazbách jsou uvedeny v kapitole č. 4.2.1.7 těchto
Pokynů.
Věcné výdaje
o Nákup materiálu a zboží a jiného neinvestičního zařízení - nákup samostatných
movitých věcí jakožto vybavení pro budovy, místnosti, nákup hardware a
software, nákup použitého zařízení, nákup nábytku, přístrojů apod., pokud
nejsou tyto výdaje účtovány jako investiční majetek.
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o Externí služby - služby mohou zahrnovat nejrůznější položky dle typu projektu
(např. externí konzultace, překlady, studie, nájmy konferenčních prostor atd.).
Vybrané služby musí přispívat k dosažení účelu projektu a být pro něj
nezbytné.
o Režijní výdaje – pouze pro české žadatele.
o Odpisy – překračuje-li doba odpisování délku realizace projektu, pak jsou
způsobilé pouze ty odpisy, které odpovídají podílu projektu.
Investice
o Nákup investic - je způsobilým výdajem tehdy, když existuje přímá vazba
mezi nákupem nemovitosti a cíli spolufinancované činnosti.
o Stavební výdaje - představují výdaje na výstavbu, přestavbu nebo rozšíření
budov, silnic, cyklostezek, apod.
o Pozemky - je způsobilým výdajem pouze do výše 10 % celkových způsobilých
výdajů na projekt. Vyšší limit lze uplatnit pouze po schválení Řídícím orgánem
a to pouze v řádně odůvodněných výjimečných případech týkajících se
ochrany životního prostředí.
Celkové způsobilé výdaje
Příjmy – v případě, že v projektu se počítá s příjmy, prosím prostudujte nejprve kap.
4.2.2. Prosím, odečtěte vaše eventuální příjmy (např. z prodeje knih, CD, vstupenek, z
účastnických poplatků, služeb atd.) z Vašeho projektu, pokud se jedná o čisté příjmy,
které pochází z projektu s celkovými náklady nad 1 mil. EUR, který není
infrastrukturním projektem. U infrastrukturních projektů s celkovými náklady nad 1
mil. EUR jsou příjmy zohledněny již při výpočtu finanční mezery, a proto se
neodečítají ve formuláři projektové žádosti (tabulky 6.1 a 6.2). Pokud si zvolíte
možnost využít příjmy jako zdroj vlastního spolufinancování (tato možnost platí pouze
pro projekty s celkovými náklady pod 1 mil. EUR), neodečítejte plánované příjmy
v části Plánované výdaje, ale uveďte je až v části Financování projektu do řádku
„Veřejné/soukromé vlastní prostředky“ (pro soukromé žadatele do soukromých
vlastních prostředků, pro veřejné žadatele do veřejných vlastních prostředků).
Celkové způsobilé výdaje pro výpočet míry spolufinancování – v případě, že se
v projektu vyskytují příjmy, odečtou se tyto příjmy od celkových způsobilých výdajů
a vzniká tak základna pro určení míry spolufinancování.
Výdaje na přípravu – zde pouze uveďte celkovou sumu přípravných výdajů. Přesné
rozdělení uveďte v jednotlivých kategoriích, do kterých tyto přípravné výdaje svým
charakterem spadají. Zde jde se jedná pouze o kontrolu, zdali tyto výdaje nepřekročí
stanovený limit. Jsou to výdaje spojené s přípravou projektové žádosti včetně
povinných příloh projektové žádosti a další dokumentací, která je nezbytná pro
předložení projektové žádosti např. dokumentace pro stavební řízení, podkladové
studie k projektové žádosti, dokumentace EIA, mzdové náklady, cestovné k partnerovi
v době přípravy a konzultace projektu apod. a náklady spojené s provedením
výběrových řízení na dodavatele uskutečněných před registrací projektové žádosti.
V rámci těchto 5 % přípravných výdajů nelze uplatnit žádné výdaje na vybavení,
majetek nebo zásoby. Tyto výdaje nesmí překročit 5 % celkových způsobilých výdajů
jednotlivých partnerů a mohou nastat nejdříve od 1. ledna 2007 (viz kap.4.2.1.6).
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Výdaje na publicitu – uveďte souhrnnou částku na tuto aktivitu, jednotlivé položky
uveďte do příslušných položek rozpočtu.
Tabulku v bodě 6.2 vyplňte pouze v případě, že v tabulce jsou uvedeny nezpůsobilé výdaje.
V této tabulce uvedete pouze sumu nezpůsobilých výdajů, které se tak odečtou od celkových
výdajů. Případně se odečtou i příjmy projektu, výsledkem je základna pro výpočet míry
spolufinancování.
Posledním bodem je vyčíslení výdajů, které budou případně realizovány ve vyjmenovaných
regionech. Prosím uveďte celkové sumy v jednotlivých regionech.
Rozdělení celkových způsobilých výdajů – jde o indikativní stanovení kolik finančních
prostředků v jakém roce je plánováno vynaložit. Překročení není nijak sankcionováno.
7. Financování
Financování se vyplňuje na úrovni jednotlivých partnerů.
Vyplňte jednotlivé částky podle zdrojů, od kterých již máte přislíbené finanční prostředky
nebo o které budete žádat. Položku Státního rozpočtu, vyplňte v případě, že žádáte o finanční
příspěvek z tohoto zdroje. Toto je jediný způsob jak o tyto prostředky zažádat.
Tato tabulka souvisí s „Druhem prostředků“. Pokud Váš subjekt je dle tabulky vhodných
českých partnerů (viz příloha č. 4) definován jako subjekt se soukromými prostředky, pak
zaznamenejte Váš finanční příspěvek na spolufinancování projektu do kolonky Soukromé
vlastní prostředky. V případě že jste byl zařazen do skupiny s veřejnými prostředky, zařaďte
Vámi poskytnuté prostředky na spolufinancování projektu do kolonky Veřejné vlastní
prostředky. Dejte pozor na správné vypočtení příslušných podílů. Postup je uveden na
poslední straně v příloze č.4. těchto Pokynů.
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4.3.3

Povinné přílohy pro českou část projektu

Přílohy pro českou část projektu, které jsou vyžadovány při předložení společně
s projektovou žádostí
Spolu s projektovou žádostí musí být předloženy všechny požadované přílohy. V případě, že
některá z relevantních příloh bude chybět, bude Vedoucí partner vyzván regionálním
subjektem Vedoucího partnera nebo JTS k jejímu doplnění a předložení. Přílohy pro českou
část projektu musí být předloženy ve dvou vyhotoveních (podrobnosti o náležitostech příloh
projektové žádosti viz 4.4.3 – Příprava projektové žádosti). Pokud má příloha více stran, musí
být spojené (pokud je to možné). Všechny požadované přílohy (viz výčet níže) musí být
předloženy českými partnery, kteří jsou uvedeni v projektové žádosti.
V případě, že je nutné, aby Vedoucí partner doložil příslušnému regionálnímu subjektu/JTS
další informace nezbytné pro hodnocení projektu (např. popis projektu apod.), je Vedoucí
partner povinen tyto informace vztahující se k projektu bezodkladně poskytnout a to v
termínu stanoveném příslušným regionálním subjektem/JTS, jinak nebude možné projekt, ve
vztahu k nejbližšímu Monitorovacímu výboru, dále posuzovat.

4.3.3.1 Přílohy pro českou část projektu, které jsou vyžadovány pro všechny projekty:
1.

čestné prohlášení partnerů z ČR (předkládá Vedoucí partner a všichni čeští projektoví
partneři, je přílohou č.3 těchto Pokynů)
o bezdlužnosti, beztrestnosti
o neziskovosti projektu,
o tom, že projekt bude využit k veřejným účelům,
o tom, že projekt je v souladu s příslušnou národní legislativou a legislativou ES a
pravidly stanovenými ŘO/NO

2. podklady pro posouzení finančního zdraví partnerů v ČR
finanční zdraví se nedokládá a neposuzuje u následujících subjektů:
- organizační složka státu a kraj (a jejich organizační složka)
- právnické osoby zřízené výlučně státem a jeho organizačními složkami a
právnické osoby zřízené výlučně krajem41
- veřejná a státní vysoká škola
- Česká televize
- Český rozhlas
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

- finanční zdraví se dokládá pomocí vybraných ukazatelů ze Soustavy informativních
a monitorujících ukazatelů (SIMU) dle usnesení vlády ze dne 29. září 2010 č. 695
(postup pro výpočet sledovaných ukazatelů je přílohou č. 6 těchto Pokynů) u
následujících subjektů:
41

Jedná se např. o příspěvkové organizace, školské právnické osoby, nadace a nadační fondy.
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- obec (a její organizační složka),
- městská část statutárního města (a její organizační složka),
- svazek obcí,
- právnické osoby zřízené výlučně obcemi, městskými částmi a svazky obcí42.
Pro potřeby kontroly a hodnocení projektové žádosti se sledují ukazatele celkové
likvidity a podílu zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým
aktivům. V případě, že tyto ukazatele dosahují neuspokojivých hodnot (ukazatel
celkové likvidity v intervalu <0; 1> a ukazatel podílu cizích zdrojů k celkovým
aktivům hodnoty vyšší než 25 % včetně), bude k této skutečnosti při hodnocení
projektu a rozhodování o jeho podpoře přihlédnuto.
Při vyplňování tabulky, která je přílohou č. 6 těchto Pokynů, se vychází z údajů za
poslední účetně uzavřený rok. V případě, že příjemce je právnickou osobou zřízenou
obcí, městskou částí nebo svazkem obcí, vyžádá si údaje pro vyplnění tabulky od
příslušné obce, městské části, resp. svazku obcí.
finanční zdraví se dokládá účetnictvím u ostatních partnerů, kteří nespadají do výše
uvedených kategorií. Příslušný partner předloží následujíc doklady:
- v případě, že vede účetnictví v plném rozsahu nebo zjednodušeném rozsahu - předloží
účetní závěrku obsahující rozvahu, výkaz zisků a ztrát za poslední tři účetně
uzavřené roky (v případě, že není možné doložit, např. subjekt existuje kratší dobu,
tak předloží tyto doklady za všechny doposud uzavřené účetní roky);
- v případě, že nevede účetnictví, ale daňovou evidenci - předloží výkaz o majetku a
závazcích, výkaz příjmů a výdajů za poslední tři účetně uzavřené roky (v případě, že
není možné doložit, např. že subjekt existuje kratší dobu, tak předloží tyto doklady za
všechny doposud uzavřené účetní roky).
3. partnerská dohoda – vzor je uveden v příloze č. 9 těchto Pokynů. Tento vzor představuje
minimální požadavky, pokud partneři budou chtít, mohou přidat i další ustanovení do
připraveného bodu.
4. doklad o zabezpečení spolufinancování projektu ve výši rozdílu mezi celkovými výdaji a
dotací z ERDF a SR:
v případě financování realizace projektu bankovním úvěrem smlouvu o poskytnutí
úvěru bankou nebo závazný příslib banky, že v případě schválení projektu bude úvěr
partnerovi poskytnut,
rozhodnutí statutárního orgánu o zabezpečení potřebných finančních prostředků,
závazné rozhodnutí zastupitelstva nebo rady kraje o vyčlenění prostředků. Rozhodnutí
musí obsahovat název projektu a vyčleněnou částku,
závazné rozhodnutí zastupitelstva nebo rady obce o vyčlenění prostředků. Rozhodnutí
musí obsahovat název projektu a vyčleněnou částku.
5. doklad o vhodnosti partnerů v ČR
a) doklad o právní subjektivitě
42

Jedná se např. o příspěvkové organizace, školské právnické osoby, nadace a nadační fondy.
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obec, kraj - doklad o přidělení IČ
svazek obcí - výpis z registru ekonomických subjektů nebo výpis z registru sdružení43
organizační složka kraje, obce, města -zápis ze schůze zastupitelstva a zřizovací
listina
příspěvkové organizace - výpis z obchodního rejstříku nebo rozhodnutí zřizovatele a
zřizovací listina
Hospodářská a agrární komora vč. okresních a regionálních komor - výpis
z ob0chodního rejstříku
školská právnická osoba - výpis z registru školských právnických osob
Veřejná výzkumná instituce - výpis z rejstříku veřejných výzkumných institucí
Veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení - výpis z rejstříku veřejných
zdravotnických zařízení
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - výpis z obchodního rejstříku
Obecně prospěšná organizace - výpis z rejstříku obecně prospěšných společností
Zájmové sdružení právnických osob - výpis z registru ekonomických subjektů nebo
výpis z registru zájmových sdružení právnických osob
Občanské sdružení - výpis z registru ekonomických subjektů nebo stanovy
registrované ministerstvem vnitra
Organizační jednotka sdružení, pokud je právnickou osobou - výpis z registru
ekonomických subjektů a stanovy občanského sdružení registrované ministerstvem
vnitra
Nadace a nadační fond - výpis z nadačního rejstříku
Registrované církve a náboženské společnosti s oprávněním - výpis z rejstříku
registrovaných církví a náboženských společností
Jiná registrovaná církev a náboženská společnost - výpis z rejstříku registrovaných
církví a náboženských společností
Svaz církví nebo náboženských společností - výpis z rejstříku svazů církví a
náboženských společností
Evidovaná právnická osoba - výpis z rejstříku evidovaných právnických osob
Státní podnik - výpis z obchodního rejstříku
Akciová společnost s veřejnými prostředky - výpis z obchodního rejstříku
Společnost s ručením omezeným s veřejnými prostředky - výpis z obchodního rejstříku
Vysoká soukromá škola - výpis z příslušného rejstříku44 a výpis z rejstříku škol
veřejná nebo státní vysoká škola – nepředkládá žádný doklad o právní subjektivitě
(subjektivitu ověří JTS/příslušný krajský úřad na základě přílohy č. 1 zákona
č. 111/1998 Sb., v platném znění)

43

Registr zájmových sdružení právnických osob vedený příslušným krajským úřadem.
Rejstřík podle právní formy školy, např. v případě příspěvkových organizací a společnosti s ručením
omezeným je to obchodní rejstřík.

44
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b) prohlášení o prohlášení o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby dle § 14 odst.
2 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
Tyto informace jsou povinni podat následující vhodní příjemci:
-

školská právnická osoba zapsaná ve školském rejstříku,

-

obecně prospěšná společnost,

-

zájmové sdružení právnických osob,

-

občanské sdružení,

-

organizační jednotka sdružení,

-

nadace a nadační fond,

-

církve,

-

akciová společnost,

-

společnost s ručením omezeným,

-

vysoká soukromá škola,

-

evropské seskupení pro územní spolupráci.

Vyjmenovaní vhodní příjemci podpory jsou povinni odevzdat s projektovou žádostí
vyplněnou přílohu č. 16 Prohlášení o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby.
Církev uvádí pouze informaci o identifikaci osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto
podílu.
6. doklady o společné přípravě projektu – např. zápisy z jednání, prezenční listiny,
fotodokumentace, korespondence apod.
7. doklad jednatelského oprávnění osoby, která podepisuje projektovou žádost nebo čestná
prohlášení - v případě, že jednatelské oprávnění není možné zjistit z dokladu o právní
subjektivitě (např. zápis ze schůze zastupitelstva, stanovy, zápis o nominování nebo volbě
statutárního orgánu, plná moc vystavená oprávněnou osobou)
8. podrobný rozpočet projektu - je přílohou č. 2 těchto Pokynů. Tato příloha musí být vždy
dodána v písemné i v elektronické podobě. Podrobný rozpočet je nutné dodat podepsaný a
zvlášť za každého projektového partnera, který má v daném projektu finanční účast.
Formulář je odlišný pro české a pro rakouské projektové partnery.

4.3.3.2 Přílohy, které jsou vyžadovány pouze pro některé typy projektů:
9. projekty zahrnující stavební práce:
A. povolení vydané příslušným stavebním úřadem
Projekty, jejichž součástí jsou stavební práce musí být v souladu s požadavky zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“). V praxi
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se jedná zejména o to, že partner provádějící v rámci projektu stavební práce musí mít
k tomuto příslušná povolení, pokud je stavební zákon pro danou stavbu požaduje.
Z hlediska stavebního zákona jsou rozlišovány 2 druhy dokumentů:
a) dokument, na základě kterého jsou stavba nebo zařízení umístěny
b) dokument, na základě kterého je možné provádět stavební práce
Pro potřeby hodnocení projektových žádostí je požadováno jako přílohu projektové žádosti
předložit, z výše uvedených dvou kategorií, první druh dokumentu. V závislosti na rozsahu a
náročnosti stavebních prací se jedná o některý z následujících dokladů:
platné územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci45
regulační plán
pokud je podkladem pro rozhodování dle § 61 stavebního zákona. V tomto případě
předloží žadatel potvrzení Stavebního úřadu, s odkazem na výše zmíněný paragraf a s
následujícími údaji:
- názvem orgánu, který Regulační plán vydal (vydává jej formou opatření obecné
povahy zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo kraje),
- číslem jednacím jeho vydání a dnem nabytí jeho účinnosti,
- seznamem územních rozhodnutí, která nahrazuje,
- prohlášením, že předložený záměr je v souladu s tímto regulačním plánem.
V případě, že Regulační plán nenahrazuje všechna územní rozhodnutí potřebná pro
uskutečnění záměru, jsou zbývající územní rozhodnutí zároveň předložena
žadatelem s vyznačením nabytí jejich právní moci.
účinnou veřejnoprávní smlouvu
v případě, že byla uzavřena místo vydání územního rozhodnutí dle § 78 odst. 3
stavebního zákona a to za podmínek podle § 161 až 168 Správního řádu. Aby byla
smlouva účinná, musí být nejen podepsána oběma smluvními stranami, ale její
nedílnou součástí musí být souhlasy všech ostatních osob které by byly účastníky
řízení.
územní souhlas
vydává stavební úřad dle § 96, odst. 2 stavebního zákona u jednodušších,
nekonfliktních stavebních záměrů, pokud záměr např. nepodléhá posouzení z hlediska
vlivů na životní prostředí EIA dle zákona č. 100/2001, je v zastavěném území, poměry
v území se podstatně nemění atd.
územně plánovací informaci
vydává stavební úřad dle § 21, odst. 1 písm. d) stavebního zákona.a to o podmínkách
provedení jednoduchých staveb (§104 odst.1 stavebního zákona) bez předchozího
územního rozhodnutí, nebo bez územního souhlasu.
čestné prohlášení o tom, že projekt nepodléhá územnímu řízení, ani vydání územního
souhlasu

45

Pokud územní řízení proběhlo dle zákona č. 50/1976 Sb., je možné předložit i platné územní rozhodnutí
vydané dle tohoto zákona.
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dokládá žadatel v případě menších staveb a drobných úprav uvedených v §79 odst. 3;
§80 odst. 3 a § 81 odst. 3 stavebního zákona. Toto čestné prohlášení bude opatřeno
podpisem partnera nebo jeho oprávněného zástupce a bude se odkazovat na příslušná
ustanovení stavebního zákona.
V některých případech může dojít ke spojení územního a stavebního řízení, resp. ke spojení
územního souhlasu se souhlasem s provedením ohlášené stavby. V tomto případě partner
s projektovou žádostí předloží jeden z následujících dokladů:
platné rozhodnutí stavebního úřadu vydané ve spojeném územním a stavebním řízení
s vyznačením nabytí právní moci
v případě, že stavební úřad rozhodl o spojení územního a stavebního řízení dle § 78
odst. 1 stavebního zákona (např. pokud jsou podmínky v území jednoznačné, a
zejména je-li zde schválen územní plán nebo regulační plán).
územní souhlas spojený se souhlasem s provedením ohlášené stavby
je vydáván u jednodušší stavby, kdy žadatel požádal o sloučení vydání územního
souhlasu se souhlasem s provedením ohlášené stavby dle § 79 odst. 2 stavebního
zákona.
V případě, že má partner pro dané stavební práce vydáno již oprávnění k provedení
stavebních prací (více viz Pokyny pro české příjemce dotace, kap.3.1.1), může jej předložit
s projektovou žádostí místo výše uvedených dokumentů).
B. projektová dokumentace, která je podkladem pro vydání oprávnění dle bodu a),
ověřená stavebním úřadem. V rámci kontroly a hodnocení projektové žádosti si však
může hodnotitel vyžádat dokumentaci v rozsahu požadovaném pro vydání dokladu
opravňujícího k provedení stavebních, pokud je to pro posouzení projektové žádosti
nezbytné.
Dokumentaci v rozsahu požadovaném pro vydání dokladu opravňujícího k provedení
stavebních prací předloží partner také v případě, že již s projektovou žádostí předkládá
oprávnění k provádění stavebních prací (více k oprávnění k provádění stavebních prací
viz Pokyny pro české příjemce dotace, kap. 3.1.1).
C. doklad prokazující vlastnické právo partnera k nemovitostem, na nichž budou
stavební práce prováděny
Veškeré nemovitosti (pozemky, budovy), na nichž budou prováděny stavební práce, musí
být – až na výjimky uvedené níže – ve vlastnictví partnera. K prokázání vlastnictví je
nutné předložit výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy z barevně
vyznačenými dotčenými nemovitostmi ne starší než 3 měsíce od podání žádosti. Toto se
netýká projektů zaměřených na silnice II. a III. třídy a místní komunikace, u kterých
vlastnické právo automaticky vyplývá z § 9 zákona č. 13/1997 a není nutné jej tedy
prokazovat.
Výjimka z povinnosti vlastnit nemovitost, na níž budou stavební práce prováděny, se
týká:
a) projektů zaměřených na vybudování/modernizaci/rekonstrukci/značení cyklostezek,
běžeckých a turistických tras, turistické a naučné stezky;
b) stavebních prací zaměřených na přivedení inženýrských sítí (vodovod, kanalizace,
plyn, elektrické vedení), pokud jsou pro realizaci projektu nezbytné;
c) ostatních projektů v případě, že:
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i.

vlastníkem nemovitosti je některý z následujících subjektů: stát, obec, kraj,
jimi založená nebo zřízená organizace, státní podnik nebo církev;

ii.

budou na této nemovitosti prováděny jen doprovodné stavební práce, které jsou
ale nezbytné pro realizaci a funkčnost hlavní investiční části projektu. Použití
této výjimky z povinnosti vlastnit nemovitost je podmíněna souhlasem NO.

V těchto případech ovšem musí partner doložit kromě výpisu z katastru nemovitostí a
snímku z katastrální mapy, které nejsou starší než 3 měsíce od podání projektové
žádosti také doklad prokazující existenci jiného než vlastnického práva k nemovitosti
(např. nájemní smlouva, věcné břemeno, souhlas vlastníka s užíváním nemovitosti pro
stanovený účel a stanoveným způsobem) umožňujícího nemovitost užívat pro účely
projektu po dobu udržitelnosti projektu (tj. po dobu realizace projektu a dalších pěti let
od ukončení realizace projektu). Tyto doklady opět není nutné předkládat v případě
projektů zaměřených na silnice II. a III. třídy a místní komunikace.
V případě, že žadatel hodlá nemovitost, které se projekt týká, pořídit v rámci realizace
projektu a výdaje na pořízení nemovitosti jsou součástí rozpočtu projektu, doloží jako
povinnou přílohu:
-

výpis z katastru nemovitosti (nesmí být starší než 3 měsíce), znějící na
jméno původního majitele,

-

smlouvu o smlouvě budoucí kupní či kupní smlouvu uzavřenou mezi
původním majitelem a žadatelem jako nabyvatelem předmětné
nemovitosti.

10. dokumenty prokazující, že projekt nemá negativní vliv na ŽP - stanovisko orgánu ochrany
přírody ohledně vlivu projektu na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura
2000) – vyžaduje se pouze pro vybrané oblasti podpory – více viz kap. 4.2.9
11. dokumenty, které jsou vyžadovány v případě, že žadatel počítá s příjmy v projektu –
v tomto případě, žadatel v závislosti na velikosti projektu, jeho charakteru a časového
hlediska vzniku příjmů doloží vyplněné přílohy uvedené v bodu 4.2.2. Dále, žadatel uvede
v Čestném prohlášení (viz bod 4) kombinaci zdrojů, které použije jako zdroj vlastního
spolufinancování.
Následující tabulka pro větší přehlednost shrnuje, jaké přílohy musí být předloženy spolu
s projektovou žádostí. Povinné přílohy pro rakouskou stranu jsou pouze informativní a
uvedeny jsou pouze typy těchto příloh. Je nutné, aby si Vaši rakouští partneři zjistili přesně,
jaké konkrétní formuláře vyžaduje daný regionální subjekt, ke kterému přísluší Váš
partner.
Pozor pokud se neshoduje sídlo partnera a místo realizace/dopadu projektu. V takovém
případě je nutné, aby si rakouští partneři zjistili, který zemský úřad je příslušný pro další
hodnocení projektové žádosti. Proto doporučujeme, konzultovat tuto otázku nejprve u
místně příslušného zemského úřadu.
Pro české partnery byla tato otázka upravena následujícím způsobem: pokud se sídlo
partnera neshoduje s místem realizace/dopadu projektu, pak příslušným místem bude ten
krajský úřad, kde bude daný projekt realizován/mít dopad. Proto v případě, že jste
Vedoucím partnerem, doporučujeme konzultovat právě u tohoto subjektu.
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Tab. Schematický přehled příloh k projektové žádosti
Požadavky na jazykovou
verzi47

Povinnost předložit přílohu se týká46
Českého
partnera
(vedoucího/projek
tového)

Rakouského
partnera
(vedoucího/projek
tového)

Příloha
jednojazyčná

Příloha č.

Název přílohy

1

Čestné prohlášení

X

X

X

2

Podklady pro
posouzení finančního
zdraví

X

X

X

3

Partnerská dohoda

X

X

X

X

X

X

X

X

4
5 a)

5 b)

Doklad o zajištění
spolufinancování
Doklad o právní
subjektivitě
Prohlášení o
vlastnické a ovládací
struktuře právnické
osoby

X

X

X

X

6

Doklady o společné
přípravě projektu

X

7

Doklad jednatelského
oprávnění

X

8

Podrobný rozpočet

X

Příloha
dvojjazyčná

X

X

X
X

X

46

Poznámka

U rakouských partnerů, dokládá jen soukromý partner.
Partneři z ČR vždy.
U rakouských partnerů dokládá vždy soukromý partner.
Ostatní na vyžádání. Partneři z ČR vždy.
Partner předkládá pouze, pokud uplatňuje v projektové
žádosti nějaké výdaje.
Předkládá se jedna dvojjazyčná verze, která je přílohou
Pokynů. Tato jedna dohoda musí obsahovat všechny
partnery zapojené do projektu. Nelze předložit Dohody
podepsané VP s každým z projektových partnerů zvlášť.
Partner předkládá, pouze pokud uplatňuje v projektové
žádosti nějaké výdaje

Předkládá se pouze v případě, že má partner příslušnou
právní formu.

Předkládá se, pokud je v projektu uplatněno dané kritérium.
Stačí doložit jednou. Může být jak v českém tak i
v německém jazyce. Možno doložit i v jazyce anglickém.
Pouze v případě, že z dokladu o subjektivitě není patrné
oprávnění podepisující osoby jednat jménem organizace
Nutno doložit pro každého partnera zvlášť. Rozdílný
formulář pro české a pro rakouské partnery.
Partner předkládá pouze pokud uplatňuje v projektové

Vysvětlivky: sloupec „Českého partnera“ poskytuje informaci, zda přílohu předkládá český Vedoucí/projektový partner; sloupec „Rakouského partnera“ poskytuje
informaci, zda přílohu předkládá rakouský Vedoucí/projektový partner
47
Vysvětlivky: sloupec příloha jednojazyčná – znamená, že příloha je předložena v českém jazyce; sloupec příloha dvojjazyčná – znamená, že příloha je předložena jak v
českém, tak v německém jazyce. V případě Dokladu o společné přípravě projektu, stačí předložit v jednom z výše uvedených jazyků.
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9 a)

Doklad povolující
umístění stavby

X

X

X

9 b)

Projektová
dokumentace

X

X

X

9 c)

Doklad prokazující
vlastnické právo
k nemovitosti

X

X

X

žádosti nějaké výdaje
Nutné respektovat požadavky vyplývající z národní
legislativy
Týká se pouze projektů, v rámci kterých jsou prováděny
stavební práce.
Nutné respektovat požadavky vyplývající z národní
legislativy
Týká se pouze projektů, v rámci kterých jsou prováděny
stavební práce.
Nutné respektovat požadavky vyplývající z národní
legislativy

Nutné respektovat požadavky vyplývající z národní
legislativy
10
Vliv projektu na ŽP
X
X
X
Týká se pouze vybraných projektů – pro české partnery
více viz kap. 4.2.9
Předkládá se v případě, že partner v projektové žádosti
11
Kalkulace příjmů
X
X
X
počítá s příjmy v projektu.
Pozn.: Vždy je nutné respektovat požadavky vyplývající z národní legislativy, proto v případě rakouských partnerů doporučujeme raději konzultovat u příslušných
regionálních subjektů v Rakousku
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4.3.4

Přílohy projektové žádosti předkládané správcem Fondu malých projektů

Jako součást projektové žádosti pro Fond malých projektů budu Správci Fondu malých
projektů na české straně předkládat následující přílohy:
Příručka pro správce FMP,
Směrnice pro žadatele,
návrh Jednacího řádu řídícího výboru Fondu malých projektů
partnerská dohoda

4.3.5

Přílohy pro českou část projektu, které jsou vyžadovány při přípravě návrhu
Smlouvy:

Přílohy, které jsou vyžadovány při přípravě návrhu Smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF
jsou podrobně uvedeny v Pokynech pro příjemce dotace v kap. 3.1.1.
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4.4 Příprava a odevzdání projektové žádosti
4.4.1

Zahájení Programu a oznámení k předkládání projektů

Oznámení o zahájení Programu je zveřejněno na internetových stránkách Programu (www.atcz.eu), strukturálních fondů provozovaných MMR ČR (http://www.strukturalni-fondy.cz) a na
dalších zdrojích.
4.4.2

Poskytování informací a konzultací

Partneři mají možnost obracet se v průběhu celého procesu přípravy projektu především na
pracovníky příslušných krajů, případně na JTS. V případě krajů se partner s žádostí o
informaci či konzultaci obrací na jemu místně příslušný kraj (podle místa realizace projektu).
Jiný, než jemu místně příslušný kraj, může žádost o informaci odmítnout s tím, že poskytne
partnerovi informaci, kam se obrátit.
Pracovníci krajů či JTS nesmí z důvodu možného zvýhodňování některých partnerů a
možného konfliktu zájmů projektovou žádost nebo některou z jejich povinných příloh
zpracovávat. Mohou pouze poskytnout veškeré potřebné informace (popř. konzultace) pro
zpracování projektové žádosti (nebo některé z jejich povinných příloh) tak, aby předložená
projektová žádost (popř. příloha) splňovala formální náležitosti a aby projektová žádost
odpovídala zaměření Programu.
Provedení konzultace projektové žádosti s pracovníky kraje či JTS velmi doporučuje
NO všem partnerům a hlavně všem Vedoucím partnerům projektu. V případě, že sídlo
Vedoucího partnera a místo dopadu/realizace projektu je odlišné, měly by konzultace být
provedena u toho krajského úřadu, kde bude projekt realizován/mít dopad. Důvody pro toto
doporučení jsou zejména následující:
- během těchto průběžných konzultací by měl být projekt připraven do podoby, která
odpovídá požadavkům na projednání MV,
- zástupce kraje Vedoucího partnera, příp. partnerů bude na zasedání MV odpovídat na
případné dotazy, které k danému projektu vznesou členové MV a je tak vhodné, aby byl
daný zástupce kraje s projektem podrobně seznámen a měl dostatek informací pro jejich
případné poskytnutí MV48.
Poskytování informací i konzultací je pro partnery prováděno bezplatně.
4.4.3

Příprava projektové žádosti

Projektové návrhy, resp. kompletní projektovou žádost připravují partneři buď samostatně
nebo s pomocí soukromého či jiného subjektu specializujícího se na danou problematiku a
pohybujícího se na trhu. Subjekty podílející se na implementaci programu (ŘO, NO, JTS,
kraje) neposkytují doporučení, na který subjekt se obracet. Případné zajištění externí pomoci
při přípravě projektového návrhu je zcela na zodpovědnosti partnera.
Vedoucí partner společně s ostatními partnery vyplní projektovou žádost podle pokynů
uvedených v Návodu k vyplnění projektové žádosti a podle pokynů uvedených v kap. 4.3.2 –

48

Pokud projekt nebude konzultován v průběhu jeho přípravy s pracovníky kraje, bude pro tyto pracovníky
obtížné zodpovědět dotazy k projektu na jednání MV.
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Obsah formuláře projektové žádosti je v elektronické podobě v programu MS Excel.
Formulář je ke stažení na stránkách programu www.at-cz.eu.
Vytištěním vypracované projektové žádosti a jejím podepsáním vznikne finální verze.
Konečným výstupem procesu přípravy projektové žádosti je:
- kompletně vyplněný formulář projektové žádosti v tištěné podobě (splňující všechny
požadavky stanovené v Pokynech pro české žadatele) ve 2 originálech.
- kompletní sady příloh v 1 originálu (příp. ověřená kopie) a 1 sada kopií. Vedoucí
partner předloží 1 sadu originálních dokumentů a 1 sadu kopií. Pokud není možné
předložit originál dokumentu, lze předložit ověřenou kopii.
- 1 x CD-ROM , který obsahuje finálně vyplněný formulář projektové žádosti ve formátu
.xls, dále bude zvlášť podrobný rozpočet projektu jednotlivých partnerů a taktéž jednotlivé
doklady o zabezpečení kofinancování (tyto přílohy budou naskenované originály
s podpisy-formát .pdf). CD-ROM bude dále obsahovat elektronické verze (naskenované,
ve formátu .pdf) všech příloh, které budou řazeny dle partnerů a v rámci jednotlivých
partnerů dle seznamu příloh v projektové žádosti. Pokud není možné zajistit elektronickou
verzi přílohy, postačí ji odevzdat v papírové podobě. CD-ROM bude řádně označen
názvem Programu, názvem projektu a názvem Vedoucího partnera.
4.4.4

Předkládání projektových žádostí

Projektové žádosti jsou přijímány průběžně, nikoliv na základě „Výzvy k předkládání
projektů“. To znamená, že je možné předkládat projektové žádosti průběžně během celého
období realizace Programu. Projektovou žádost včetně příloh předkládá za projekt vždy a
pouze Vedoucí partner projektu. Je-li Vedoucí partner projektu z české strany, předkládá
projektovou žádost včetně všech příloh (jak za rakouskou, tak i českou část projektu)
příslušnému kraji (podle místa realizace případně dle dopadu projektu). Jedná se o
Jihomoravský kraj, kraj Vysočina a Jihočeský kraj. Je-li Vedoucí partner projektu z rakouské
strany, předkládá projektovou žádost včetně všech příloh (jak za rakouskou tak i českou část
projektu) příslušnému úřadu zemské vlády (podle místa realizace případně dle dopadu
projektu). Jedná se o zemské úřady Horního Rakouska, Dolního Rakouska a města Vídně.
Vedoucí partner má taktéž možnost předložit projektovou žádost na JTS v Brně nebo ve
Vídni. V případě projektu, který bude realizován na území více krajů (např. cyklostezka, Fond
malých projektů), podá český Vedoucí partner projektovou žádost včetně všech příloh na
krajský úřad toho kraje, kde očekává finanční majoritu svého projektu (z hlediska
rozpočtových nákladů).
Pro předkládání projektových žádostí platí, že pro každé zasedání MV49, který rozhoduje o
přidělení podpory, bude stanoven indikativní termín, dokdy by měla být projektová žádost
v požadované kvalitě doručena příslušnému subjektu – kraji/úřadu zemské vlády/JTS. Tento
indikativní termín je 10 týdnů před plánovaným zasedáním MV. Standardně zpracovaná
projektová žádost, která bude do tohoto termínu doručena a nebude nutné ji v průběhu
kontroly žádat o její doplnění či upravení, by měla být projednána na nejbližším zasedání
MV. Doporučujeme předkládat projektové žádosti v dřívějším termínu a nečekat na
nejzazší termín.
Jakmile bude stanoven termín zasedání MV a indikativní termín pro předložení žádostí,
budou oba termíny oznámeny prostřednictvím webových stránek www.at-cz.eu,
www.strukturalni-fondy.cz.
49

Zasedání MV se budou konat dle potřeby, zpravidla 2krat ročně.
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Pro každé zasedání MV budou mít JTS i příslušné kraje k dispozici informaci o stavu čerpání
prostředků v rámci jednotlivých prioritních os a oblastí podpory a z toho případně
vyplývajících omezení pro předkládání projektů v rámci těchto prioritních os a oblastí
podpory (to lze očekávat zejména v pozdějším období realizace Programu). Tato omezení
budou uveřejněna na výše uvedených internetových stránkách nebo se je Vedoucí partneři
dozví při konzultaci na příslušných krajích/JTS.
Vedoucí partner předkládá projektovou žádost v řádně zalepené obálce, s přelepením spoje
samolepkou, s podpisem a razítkem Vedoucího partnera přes spoj. Na obálce musí být uveden
název Programu, název projektu, úplný název Vedoucího partnera a adresa Vedoucího
partnera.
Všechny strany tištěné projektové žádosti musí být spojeny a poslední strana musí být
podepsána Vedoucím partnerem, resp. jeho statutárním zástupcem nebo jeho oprávněným
zástupcem. Jednotlivé povinné přílohy musí být očíslované podle seznamu příloh a podle
tohoto seznamu seřazené. Pokud mají přílohy více než 1 list, musí být tyto listy spojené
(pokud to lze).
Způsob doručení projektové žádosti:
- osobní doručení;
- doručení poštou;
- kurýrní či jinou podobnou službou.
Rozhodným okamžikem je doručení na příslušné místo regionálního subjektu Vedoucího
partnera nebo na JTS, nikoliv odeslání projektové žádosti. Je pouze na Vedoucím partnerovi,
jaký způsob doručení zvolí. Ten také nese veškeré riziko plynoucí z jím zvoleného způsobu
doručení.

4.5 Kontrola, hodnocení a výběr projektů
Kontrola a hodnocení projektových žádostí probíhá ve dvou etapách. Vzhledem k tomu, že se
jedná o projekty společné (zahrnující partnery jak z rakouské, tak i české strany), probíhá i
kontrola a hodnocení projektových žádostí jak na české, tak i na rakouské straně. Česká strana
vždy kontroluje a hodnotí aspekty vážící se k českému partnerovi a české projektové části.
Rakouská strana pak vždy kontroluje a hodnotí aspekty předložené projektové žádosti vážící
se k rakouskému partnerovi a rakouské projektové části. Zároveň ta strana, kde se nachází
Vedoucí partner, hodnotí projekt komplexně jako celek. V případě předložení projektu na
JTS, celou kontrolu provádí tato instituce.
V první etapě je provedena kontrola projektové žádosti jejich formálních náležitostí (tato
kontrola probíhá pouze u instituce, kde projektová žádost byla předložena-tedy buď u
regionálního subjektu Vedoucího partnera nebo u JTS), a kontrola přijatelnosti (tato
kontrola probíhá již na obou stranách hranice nebo pouze na JTS). V druhé etapě je
provedeno hodnocení projektové žádosti skládající se z hodnocení kvality, hodnocení
spolupráce a hodnocení přeshraničního dopadu (tato kontrola probíhá na české i rakouské
straně současně, dále je do některých fází zapojen i JTS).
4.5.1

1. etapa - Kontrola projektové žádosti

V první etapě je provedena kontrola projektové žádosti, zda-li splňuje minimální nároky na
projekty realizované v tomto Programu. Tato kontrola je rozdělena do dvou částí. První část je
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prováděna pouze u instituce, u které byla projektová žádost předložena, druhá část je již
prováděna na obou stranách hranice. Tato etapa má dvě části, a to kontrolu formálních
náležitostí a dále kontrolu přijatelnosti.
Kontrola formálních náležitostí
Tato kontrola je na české straně prováděna za přítomnosti Vedoucího partnera (či jeho
zástupce) jedním pracovníkem kraje bezprostředně po doručení projektové žádosti, příp.
pokud se osoba doručující projektovou žádost nezúčastní této kontroly nebo v případě
jakéhokoliv jiného než osobního doručení, pak je prováděna 2 pracovníky kraje. Stejný
postup se aplikuje, pokud bude projektová žádost doručena na JTS. Kontrola je prováděna
způsobem ANO/NE dle formuláře Check-listu, který je uveden v příloze č. 7 těchto Pokynů.
Aby mohl být projekt dále administrován, musí být všechny otázky zodpovězeny kladně.
V rámci kontroly formálních náležitostí je prověřováno, zda byla předložena kompletní
projektová žádost a zda splňuje základní formální náležitosti (např. je podepsaná, obsahuje
přílohy, které jsou kontrolovány dle seznamu příloh apod.). V případě, že projektová žádost
vykazuje v části formální kontroly jakékoliv nedostatky, je o nich Vedoucí partner
regionálním subjektem/JTS vyrozuměn s požadavkem na odstranění těchto nedostatků (více
viz kap. 4.5.4). Pokud formální kontrola proběhne pozitivně, následuje druhá část první etapy,
a to tzv. kontrola přijatelnosti.
Kontrola přijatelnosti
Kontrolu přijatelnosti opět provádí regionální subjekt Vedoucího partnera a taktéž regionální
subjekty projektových partnerů nebo JTS. Tím je zaručeno, že projektová žádost bude
vyhovovat jak českým, tak i rakouským národním specifikům (legislativa). Pokud je
prováděna na české straně, pak je to vždy za účasti 2 pracovníků příslušného kraje. Kontrola
je prováděna způsobem ANO/NE dle formuláře Check-listu, který je uveden v příloze č. 7
těchto Pokynů. Aby mohl být projekt dále administrován, musí být všechny otázky
zodpovězeny kladně.
Kontrola přijatelnosti slouží k identifikaci, zda na základě předložených dokumentů daná
projektová žádost splňuje základní kritéria Programu. V části kontroly přijatelnosti je
regionálními subjekty/JTS kontrolováno splnění základních kritérií Programu. V případě, že
projektová žádost vykazuje v části kontroly přijatelnosti jakékoliv nedostatky, je o nich
Vedoucí partner regionálním subjektem/JTS vyrozuměn s požadavkem odstranění těchto
nedostatků (více viz kap. 4.5.4). V případě, že kontrola přijatelnosti proběhne pozitivně, pak
je projektová žádost zaregistrována JTS. Zároveň je český partner projektu vyrozuměn
(písemně/e-mailem) JTS o datu udávajícím počátek způsobilosti výdajů na realizaci
projektu – blíže viz kap.4.2.1 .
V check-listu pro kontrolu formálních náležitostí a kontrolu přijatelnosti jsou uvedena
kritéria, která jsou ověřována při kontrole. Doporučujeme Vedoucím partnerům, aby
projektovou žádost před jejím odevzdáním zkontrolovali podle tohoto check-listu a v případě
jakýchkoli pochybností kontaktovali příslušný regionální subjekt případně JTS.
4.5.2

2 .etapa - Hodnocení žádosti

U projektových žádostí, které úspěšně prošly kontrolou přijatelnosti, je prováděno hodnocení
projektové žádosti. Toto hodnocení je rozděleno do tří částí
a) Kvalita projektu
b) Hodnocení přeshraniční spolupráce

80

Pokyny pro české žadatele Cíl EÚS AT-ČR, vydání 7

c) Hodnocení dopadu projektu
Hodnocení a) je prováděno regionálními subjekty Vedoucího partnera tak i partnerů
projektových, hodnocení b) je prováděno pouze JTS a hodnocení c) je prováděno jak
regionálními subjekty, tak i JTS, přičemž JTS se zaměří na dopad projektu z hlediska
naplnění cílů programu, hodnocení regionálních subjektů se zaměří na dopad pro daný region.
Hodnocení na české straně je prováděno vždy 2 pracovníky příslušného kraje. V této etapě je
projekt podrobně hodnocen z hlediska obsahového, technické a finanční kvality,
přeshraničních dopadů a úrovně přeshraniční spolupráce, dlouhodobé udržitelnosti apod.
Hodnocení kvality projektu je prováděno formou bodů 0-2 podle formuláře Check-listu
uvedeného v příloze č. 8 těchto Pokynů. Přičemž regionální subjekt Vedoucího partnera
hodnotí projekt jako celek a části projektu vztahující se k Vedoucímu partnerovi. Regionální
subjekt parterů, hodnotí projekt pouze v souvislosti s daným partnerem, který je pro něho
příslušný. Pokud daný subjekt ohodnotí dané kritérium 0 body, pak musí toto své hodnocení
zdůvodnit v komentáři.
Hodnocení přeshraniční spolupráce je prováděno pouze JTS. Hodnotí se na škále 0-3-5 bodů
dle přiloženého Check listu uvedeného v příloze č. 8 těchto Pokynů.
Hodnocení přeshraničního dopadu je prováděno jak regionálními subjekty, tak i JTS. Každá
tato instituce provede hodnocení ze svého daného pohledu – regionálního nebo
programového. Hodnocení je opět pomocí bodů 0-5. Při ohodnocení 0, daný subjekt
zdůvodní své rozhodnutí v komentáři. V příloze č.8 těchto Pokynů je uvedený daný Check
list.
V této fázi již není možno doplňovat žádost. Na základě získaných bodů budou projekty
seřazeny pro jednání MV.
V check-listu pro Hodnocení žádosti jsou uvedena kritéria, která jsou kontrolována.
Doporučujeme Vedoucím partnerům, aby projektovou žádost před jejím odevzdáním
zkontrolovali podle tohoto check-listu a v případě jakýchkoli pochybností kontaktovali
příslušný subjekt, kterému budou projektovou žádost odevzdávat.
V případě, kdy se jedná o hodnocení projektu, který předkládají pracovníci odboru, který plní
roli regionálního subjektu, hodnocení kvality a přeshraničního dopadu projektu provede JTS.
4.5.3

Vypracování Projektového listu

Po provedených kontrolách a ohodnocení projektu provede JTS závěrečné shrnutí. Dané
výsledky hodnocení přepíše do standardizovaných formulářů. JTS dále vypracuje tzv.
projektový list, kde jsou ve zkrácené formě uvedeny důležité informace z předložené
projektové žádosti. Projektový list spolu s formulářem výsledku hodnocení slouží jako
podklad pro rozhodování MV.
4.5.4

Postup při doplnění projektové žádosti, pokud je Vedoucí partner na české straně

V případě, že jsou v projektové žádosti a jejich přílohách zjištěny při provádění první fáze
formální kontroly a kontroly přijatelnosti nedostatky, vyzve regionální subjekt Vedoucího
partnera nebo JTS písemnou formou (elektronicky) Vedoucího partnera k odstranění
nedostatků.
V případě potřeby doplňování projektové žádosti Vedoucí partner obdrží na e-mailovou
adresu uvedenou v projektové žádosti výzvu na doplnění chybějící dokumentace. Tato výzva
bude obsahovat:
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- seznam nedostatků zjištěných při kontrole projektové žádosti,
- seznam požadovaných chybějících dokumentů,
- termín a místo předložení chybějící dokumentace Vedoucím partnerem.
Vedoucí partner na základě výzvy na doplnění chybějící dokumentace zajistí odstranění
nedostatků a předloží regionálnímu subjektu Vedoucího partnera/JTS dokumenty, příp.
upravenou projektovou žádost obdobným způsobem jako původní projektovou žádost.
Tento postup bude stejný, i pokud by nedostatky byly zjištěny v části projektového partnera.
Vždy bude požádán o doplnění informací Vedoucí partner, který zajistí od svých
projektových partnerů tyto informace.
V případě, že by Vedoucí partner na výzvu na doplnění projektové žádosti nereagoval
ve stanoveném termínu, resp. neodstranil všechny popsané nedostatky, bude jeho projektová
žádost administrována až po doplnění chybějících náležitostí s tím, že přednostně budou
administrovány ty projektové žádosti, které jsou úplné nebo u kterých doplnění proběhlo ve
stanoveném termínu. Pokud Vedoucí partner nereaguje na výzvu na doplnění/odstranění
nedostatků do 1 roku od odeslání výzvy, projekt je vyřazen z procesu administrace. Vedoucí
partner bude e-mailem vyzván k vyzvednutí projektové žádosti. Pokud tak neučiní, projektová
žádost i s přílohami může být skartována.
4.5.5

Výběr projektů

O projektech doporučených k financování z Programu rozhoduje na základě údajů uvedených
v projektovém listu a ve formulářích obsahujících výsledky hodnocení na svém zasedání
společný MV.
Jednotlivé projekty vč. výsledků hodnocení na zasedání uvede JTS, regionální subjekt
Vedoucího partnera může podrobněji informovat o obsahu projektu a odpovědět na případné
otázky položené JTS nebo členy MV. Následně opět JTS představí výsledky hodnocení.
MV se při zasedání řídí Jednacím řádem MV. MV doporučuje projekty k financování na
základě souhlasu všech členů MV.
MV má možnost projekt:
•

schválit – Monitorovací výbor schválí daný projekt;

•

schválit s výhradou – projekt vyhovuje většině požadavků, ale obsahuje malé
nedostatky; projekt je schválen s podmínkou, že budou tyto nedostatky odstraněny a
teprve poté bude vydána Smlouva; za odstranění nedostatků je zodpovědný Vedoucí
partner. Projekt již není znovu projednáván na MV, příslušný pracovník JTS pouze
MV informuje o vypořádání výhrady; v případě, že Vedoucí partner nesouhlasí s
výhradami určenými MV, nejsou tak splněny podmínky pro financování projektu a
projekt je vyřazen. Dále bude JTS postupovat jako v případě, kdy je projekt odmítnut
MV (nepřipravuje se Smlouva);

•

pozastavit – projekt obsahuje nedostatky, které nedovolují jeho schválení s výhradou;
projednávání projektu je pozastaveno. JTS informuje Vedoucího partnera, který musí
projekt upravit a po provedení těchto úprav bude projekt projednáván na zasedání
MV. V případě větších změn v projektové žádosti nelze vyloučit, že bude nutno
provézt znovu kompletní kontrolu projektové žádosti a tím tak posunout i datum
registrace projektu, což má dopad na uznatelnost výdajů na realizaci projektu. MV
určí termín, do kdy musí Vedoucí partner reagovat na pozastavený projekt. V případě,
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že MV termín neurčí a Vedoucí partner nereaguje na výzvu do 8 měsíců od zasedání
MV, je projekt stornován a musí být podán jako zcela nový;
•

stáhnout – zástupce kraje/úřadu zemské vlády a účastnící se zasedání MV může
projekt ze zasedání stáhnout. Projekt lze stáhnout z různých důvodů, např. na žádost
Vedoucího partnera nebo z nedostatku finančních prostředků apod.; V takovém
případě je MV informován o důvodech návrhu na stažení a o návrhu členové MV
hlasují;

•

odmítnout – projekty, které obsahují velké nedostatky nebo nesplňují kritéria by
neměly projít hodnocením a dostat se na jednání MV, proto je „odmítnutí“ spíše
výjimečné; projekt ale může být odmítnut také např. proto, že bylo předloženo velké
množství kvalitně zpracovaných projektových žádostí a alokované prostředky nestačí
na podporu všech projektů.

MV má také možnost vyjádřit se k rozpočtu nebo k obsahu projektu apod., případně
navrhnout jejich změnu.
4.5.6

Písemné oznámení úspěšným a neúspěšným Vedoucím partnerům na české straně

Informace o schválených projektech bude na české straně zveřejněna na internetových
stránkách http://www.at-cz.eu/at-cz/cz/2_informace.php
JTS zašle písemnou formou oznámení úspěšným i neúspěšným českým Vedoucím partnerům
jednotlivých projektových žádostí projednávaných na zasedání MV. V dopise bude případně
uveden seznam podmínek/výhrad stanovených MV.
Neúspěšným českým Vedoucím partnerům je současně s tímto dopisem vrácen zpět jeden
originál tištěné projektové žádosti včetně jedné originální sady příloh.
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4.6 Implementační struktura – Schéma
ŘÍDÍCÍ ORGÁN (MA)

MONITOROVACÍ VÝBOR (MV)

13 – uzavření Smlouvy s Vedoucím partnerem

9 - výběr projektů

18 – konečné ověření
provedených kontrol
realizace

8 - projektový
list a podklady

10 - výsledky
rozhodování MV

JTS
PŘÍSLUŠNÝ KRAJ
CRR ČR
12 –účast na přípravě Smlouvy

v16 – podpora při realizaci projektu na české
straně
17 - kontrola realizace projektu na české straně

17 – kontrola
realizace
projektu

15 - předkládání
průběžných/závěrečné zprávy,
žádostí o změnu Smlouvy apod.

3a - příjem žádostí na české straně od českých
Vedoucích partnerů
4a – kontrola formálních náležitostí a kontrola
přijatelnosti
6 - hodnocení žádosti (kvalita, přeshraniční dopad)

1a - konzultace,
poskytování informací

2a - předložení žádosti
včetně všech příloh

ČESKÝ VEDOUCÍ PARTNER
1 - příprava žádosti
14 – podpis Smlouvy
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3b - příjem žádostí od Vedoucích
partnerů
4b – kontrola formálních náležitostí a
kontrola přijatelnosti
5 - registrace žádosti
6 – hodnocení žádosti (přeshraniční
dopad, spolupráce)
7 – zpracování projektového listu;
příprava podkladů pro MV
11 - informování Vedoucího partnera o
výsledcích MV
12 –příprava Smlouvy
1b - konzultace,
poskytování
informací

2b - předložení žádosti
včetně všech příloh
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5

Kontakty

Národní orgán - zodpovědný za Program na české straně je:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor evropské územní spolupráce
Poštovní adresa:
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Pracoviště:
Na Příkopě 3-5
110 00 Praha 1
fax: 234 154 007
RNDr. Jiří Horáček
ředitel odboru
tel.: 234 154 398
e-mail: jiri.horacek@mmr.cz
Ing. Andrea Hanousková-Koubková
tel: 234 154 436
e-mail: andrea.hanouskova-koubkova@mmr.cz
Ing. Věra Korkischová
tel.: 234 154 017
e-mail: vera.korkischova@mmr.cz

Řídící orgán – zodpovědný za Program vůči Evropské komisi:
Úřad spolkové vlády Dolního Rakouska
Odbor územního plánování a územní politiky
Landhausplatz 1
A-3109 St. Pöltenu
Rakousko
fax: +43 2742 9005 14170
Mag. Dr. Bernhard Köhle MSc.
tel.: +43 2742 9005 15359
e-mail: Bernhard.Koehle@noel.gv.at
Dipl. Ing. Lucie Bruckner
tel.: +43 2742 9005 14909
e-mail: lucie.bruckner@noel.gv.at
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Společný technický sekretariát
JTS ETC Rakousko-Česká republika
Dvořákova 14
602 00 Brno

Mgr. Jana Vojtková
česká pracovnice
vojtkova@at-cz.eu
tel.: 542 425 208,

Mgr. Petra Vodičková
česká pracovnice
vodickova@at-cz.eu
tel.: 542 425 258

Ing. Jana Vránová
česká pracovnice
vranova@at-cz.eu
tel.: 542 425 221

Ing. Roman Malý
český pracovník
maly@at-cz.eu
tel.:542 425 259

Florian Neumayer
rakouský pracovník
neumayer@at-cz.eu
tel: +43 1 997 1570-66

Angelika Kronberger
rakouská pracovnice
kronberger@at-cz.eu
tel: +43 1 997 1570-54

Příslušné krajské úřady v České republice:
Jihočeský kraj
Krajský úřad Jihočeského kraje
Odbor evropských záležitostí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
fax: 386 359 011

Mgr. Vanda Pánková
tel. : 386 720 162
e-mail.: pankova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Kateřina Majerová
tel. : 386 720 330
e-mail : majerovak@kraj-jihocesky.cz
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Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor regionálního rozvoje
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno
fax: 541 651 349
Mgr. Monika Knettigová
tel.: 541 651 306
e-mail: knettigova.monika@kr-jihomoravsky.cz

Kraj Vysočina
Krajský úřad kraje Vysočina
Odbor regionálního rozvoje
Žižkova 57
587 33 Jihlava
Mgr. Oldřich Sklenář
tel. 564 602 562
email: sklenar.o@kr-vysocina.cz

Příslušní Kontroloři v České republice
Centrum pro regionální rozvoj ČR
Vinohradská 46
120 00 Praha 2
fax: 221 580 284
Mgr. Markéta Reedová
generální ředitelka
tel.: 221 580 201
e-mail: reedova@crr.cz
Bc. Vladimír Studnička
vedoucí útvaru řízení strukturálních fondů
tel.: 221 580 267
e-mail: studnicka@crr.cz
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pobočka pro NUTS II Jihovýchod (Jihomoravský kraj a kraj Vysočina)
Novobranská 526/14
602 00 Brno
Fax.: 542 210 529
Ing. Tatiana Mifková, Ph.D.
vedoucí pobočky
tel.: 542 425 236
e-mail: mifkova@crr.cz

pobočka pro NUTS II Jihozápad (Jihočeský kraj)
Karlova 108
397 01 Písek
fax: 382 224 415
Ing. Naděžda Burešová
vedoucí pobočky
tel.: 382 224 414
e-mail: buresova@crr.cz

Certifikační orgán Programu
Spolkové kancléřství Rakouské republiky
Odbor IV/4
Ballhausplatz 2
A-1014 Vídeň
Rakousko
Dipl Ing. Ilse Göll
e-mail: ilse.goell@bka.gv.at

Auditní orgán Programu
Spolkové kancléřství Rakouské republiky
Odbor IV/3
Ballhausplatz 2
A-1014 Vídeň
Rakousko
Mag. Suzanna Rafalzik
e-mail: suzanna.raflazik@bka.gv.at
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6

Seznam příloh

Příloha č. 1 – Vzorový formulář projektové žádosti
Příloha č. 2 – Podrobný rozpočet projektu pro české partnery
Příloha č. 3a – Vzor čestného prohlášení českého Vedoucího partnera
Příloha č. 3b –Vzor čestného prohlášení českého partnera
Příloha č. 4 – Vhodní čeští partneři
Příloha č. 5 – Vhodní rakouští partneři
Příloha č. 6 – Definice a výpočet ukazatele dluhové služby pro české partnery
Příloha č. 7 – Check-list pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 8 – Check-list pro hodnocení žádostí (obsah, přeshraniční dopad, přeshraniční
spolupráce)
Příloha č. 9 – Vzor partnerské dohody
Příloha č. 10a – Postup pro zadávání zakázek malého rozsahu - zrušena
Příloha č. 10b – Doplňující výklad k postupům pro zadávání veřejných zakáízek –zrušena
Příloha č. 11 – Příloha zákona o vlivu projektu na životní prostředí
Příloha č. 12 – Seznam NACE kódů
Příloha č. 13a – Postup výpočtu MZVD a max. výše dotace
Příloha č. 13b – Tabulka pro výpočet finanční mezery (projekty nad 1 milion EUR)
Příloha č.13c – Tabulka pro výpočet příjmu pro projekty nad 1 mil. EUR
Příloha č. 14 – Metoda pro kalkulaci výdajů ve 20% regionech
Příloha č. 15a – Příklady postupů při kalkulaci příjmů v projektu
Příloha č. 15b - Tabulka pro výpočet čistého příjmu pro projekty do 1 mil EUR po skončení
realizace
Příloha č. 15c – Tabulka pro reálnou kalkulaci příjmů pro projekty do 1 mil. EUR v průběhu
realizace
Příloha č. 16 – Prohlášení o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby
Příloha č. 17 – Rozhodovací schéma – projekty vytvářející příjmy
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