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ÚVODNÍ SLOVO

  Úvodní slovo

Best Practice Interreg IIIB a Interreg IIIC

Vážení čtenáři,

pod pojmem Interreg si většina z Vás vybaví evropskou přeshraniční 
spolupráci, tzv. Interreg IIIA, který navázal na předvstupní nástroj Phare 
CBC. Ne všichni již ale vědí, že iniciativa Interreg má i další typy spolu-
práce, a to nadnárodní Interreg IIIB a meziregionální Interreg IIIC, které 
se od přeshraniční spolupráce a také od ostatních programů spolufinanco-
vaných ze strukturálních fondů ve svých pravidlech výrazně liší. Přestože 
je na ně v rámci rozpočtu Evropských společenství vyčleněna výrazně 
menší částka, jsou bezpochyby velkým přínosem pro zajištění celoevrop-
ského harmonického rozvoje.

Publikace „Best Practice“ navazuje na úspěšnou publikaci „Průvodce 
programy Interreg IIIB CADSES a Interreg IIIC“, kterou Ministerstvo pro 
místní rozvoj vydalo v roce 2003. Tato publikace byla zaměřena na popis 
celého implementačního systému zmíněných iniciativ. „Best Practice“ 
již vychází z praktických zkušeností nejen Ministerstva pro místní rozvoj 
jako Národního koordinátora iniciativ, ale také ze zkušeností některých 
českých projektových partnerů. Součástí této publikace jsou i jejich 
poznatky, případně překvapení, s nimiž se při realizaci projektu setkali.

Na tomto místě bych chtěl ocenit aktivitu českých projektových partnerů, kteří pochopili význam těchto iniciativ a do jed-
notlivých projektů se ještě před vstupem ČR do EU zapojili i přes nejistotu spojenou s financováním projektů. Ministerstvo 
pro místní rozvoj využilo v té době jediné možnosti, kterou bylo financování českých částí projektů z předvstupních fondů 
a připravilo pro české projektové partnery grantové schéma v rámci Národního programu Phare 2003 – části II. Velkým 
problémem tohoto grantového schématu je však nesoulad pravidel pro čerpání finančních prostředků z programu Phare
a z Evropského fondu regionálního rozvoje, který využívají partneři z tzv. starých členských zemí EU.

Od 1. května 2004, kdy se již můžeme jako členové EU ucházet o prostředky z Evropského fondu regionálního rozvoje, se 
počet českých projektových partnerů nejen zněkolikanásobil, ale dokonce se české instituce a organizace ujímají funkce 
vedoucích partnerů projektů. Tím prokazují schopnost přijímat velkou odpovědnost za celkovou realizaci projektu i za 
využití finančních prostředků.

Domnívám se, že tato publikace je důkazem velmi aktivního zapojení českých subjektů do projektů celoevropského 
významu a věřím, že přispěje k jejich snazší orientaci v evropských iniciativách.

Praha, duben 2005

                      Ministr pro místní rozvoj
                           Ing. Jiří Paroubek
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  Základní informace

V rámci nadnárodní iniciativy ES Interreg IIIB je Evropa rozdělena do třinácti územních prostorů. Největším prostorem je 
tzv. území CADSES, které zahrnuje středoevropské, jaderské, podunajské a jihovýchodní evropské území. V současné době 
se jedná o následujících 18 zemí, případně jejich částí:

Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Srbsko a Černá Hora, Itálie, Maďarsko, 
Makedonie, Moldávie, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajina. 

  Průběh spolupráce

V prostoru CADSES na začátku programového období spolupracovaly čtyři členské státy EU, a to Rakousko, Německo, 
Itálie a Řecko. Kandidátské země se spolupráce účastnily, ale bez nároku na finanční prostředky z Evropského fondu 
regionálního rozvoje (dále jen „ERDF“). Většinou byl tento handicap řešen grantovými schématy v rámci Národního 
programu Phare, která byla administrována v jednotlivých kandidátských zemích. Tento postup převzala i česká strana. 
Návrh grantového schématu a s ním související pravidla pro žadatele musely být projednány s Delegací Evropské komise 
v Praze a následně byla vyhlášena výzva na předkládání žádostí. Ta byla určena pouze pro české projektové partnery, kteří 
již byli zapojeni do schválených projektů v rámci iniciativy ES Interreg IIIB CADSES. Možnosti financovat realizaci své 
části projektu z programu Phare využilo 13 projektových partnerů, z nichž 10 bylo při hodnocení úspěšných a získalo grant 
z tohoto programu.

Pravidla programu Phare bohužel nedovolovala na rozdíl od iniciativy ES Interreg IIIB CADSES financovat účast zisko-
vých subjektů. Z tohoto důvodu prosazovaly nové členské státy tzv. omezenou výzvu, jejímž cílem bylo ziskovým subjek-
tům nahradit program Phare a tím zajistit realizaci české části projektu v plném rozsahu. Omezená výzva byla zaměřena na 
projektové partnery z nových členských zemí zapojené v již schválených projektech z první a druhé výzvy iniciativy ES 
Interreg IIIB CADSES, tedy před vstupem ČR do EU. Vyhlášení této omezené výzvy bylo schváleno Řídícím výborem.

Po dlouhých diskuzích na jednáních Monitorovacího a Řídícího výboru byla dne 16. září 2004 tato výzva vyhlášena a pro-
jektoví partneři mohli dodatečně žádat o prostředky z ERDF. Žádosti bylo možno podávat na Společný technický sekreta-
riát v Drážďanech do 5. listopadu 2004. Konečný výběr projektů proběhl na 9. zasedání Řídícího výboru iniciativy dne
18. února 2005. Řídící výbor iniciativy schválil všech 11 projektů s účastí českých projektových partnerů. Pět z nich však 
bylo schváleno s dodatečnými podmínkami, které musely být splněny do 3 týdnů ode dne, kdy vedoucí partner dostal vyro-
zumění od Společného technického sekretariátu iniciativy.

Na období 2004 až 2006 byla iniciativa ES Interreg IIIB CADSES doplněna o Program zaměřený na spolupráci se státy 
na vnějších hranicích EU, tzv. Neighbourhood Programme, jako pomoc nečlenským zemím EU. Programové dokumenty 
byly upraveny s ohledem na začlenění finančních prostředků z předvstupních fondů Tacis, CARDS a MEDA do rozpočtu 
iniciativy. V důsledku toho jsou nečlenské země považovány za plnoprávné členy prostoru CADSES a mají své zástupce 
s hlasovacím právem v Řídícím a Monitorovacím výboru. V současné době se diskutuje o zapojení Delegací Evropské 
komise v jednotlivých nečlenských zemích do hodnotícího procesu.

Best Practice Interreg IIIB a Interreg IIIC
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  Zaměření, priority a opatření

Pro snadnější orientaci uvádíme základní charakteristiky a cíle nadnárodní spolupráce v rámci iniciativy ES Interreg IIIB 
CADSES. Podrobnému popisu implementačních struktur byla věnována publikace Průvodce programy Interreg IIIB
a Interreg IIIC, kterou vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj v roce 2003 a která je v elektronické podobě k dispozici na 
webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz.

  Hlavní cíle

■ stanovení společného chápání územních politik
■ zřízení základny pro rozvíjení společných pravidel a zásad v územním plánování
■ vytváření jednotné představy dopravních a komunikačních sítí
■ podpora udržitelného rozvoje
■ ochrana přírodního dědictví a předcházení jeho devastaci včetně předcházení povodním a jiným přírodním katastrofám
■ zhodnocení potenciálu kulturního a historického dědictví jako prvku ekonomického rozvoje

Iniciativa ES Interreg IIIB je určena pro veřejné i soukromé subjekty zabývající se územním rozvojem, a to zejména
v těchto oblastech: 
■ územní plánování
■ regionální (ekonomická) politika
■ územně významné sektorové politiky

Best Practice Interreg IIIB

Priorita 1

Podpora územně rozvojo-
vých přístupů a činností 
pro sociální a ekonomic-
kou soudržnost

Priorita 2

Efektivní a trvale udrži-
telné dopravní systémy 
a přístup k informační 
společnosti

Priorita 3

Podpora nakládání s kra-
jinou, přírodním a kultur-
ním dědictvím

Priorita 4

Ochrana životního 
prostředí, hospodaření 
se zdroji a předcházení 
rizikům

Opatření 1.1
Podpora společných stra-
tegií a činností pro jejich 
provádění 

Opatření 2.1

Rozvíjení efektivních 
dopravních systémů 
s ohledem na trvale udrži-
telný rozvoj

Opatření 3.1

Ochrana a rozvoj kultur-
ního dědictví

Opatření 4.1

Podpora ochrany život-
ního prostředí a hospoda-
ření se zdroji

Opatření 1.2

Profilování rozvoje měst, 
podpora městských sítí 
a spolupráce

Opatření 2.2

Zlepšení přístupu ke 
znalostem a informační 
společnosti

Opatření 3.2

Ochrana a rozvoj přírod-
ního dědictví

Opatření 4.2

Podpora krizového mana-
gementu a ochrana před 
katastrofami

Opatření 1.3

Profilování rozvoje 
venkova

Opatření 3.3

Ochrana a rozvoj krajiny
Opatření 4.3

Podpora integrovaného 
hospodaření s vodou 
a předcházení povodním

Opatření 1.4

Územní dopad imigrace

Průvodce programy Interreg IIIB a Interreg IIIC
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  Výstupy projektů

■ nadnárodní studie, plánovací rozvojové koncepty nebo projekty, programová a politická vyhodnocení
■ vytvoření nové a rozšíření existující nadnárodní spolupráce
■ pilotní akce a projekty s nadnárodní dimenzí (pokud jsou založeny na nadnárodních konceptech nebo strategiích)
■ výměna know-how a zkušeností mezi subjekty politiky územního rozvoje (srovnávací analýzy nástrojů, metodologií, 

standardů a konceptů)
■ studie proveditelnosti investic
■ financování doplňkových infrastrukturních investic, navržených dle nadnárodních strategických konceptů
■ financování investic malého rozsahu (např. informační a inovační střediska nadnárodního významu, sítě informačních

a komunikačních technologií), navržených dle nadnárodních strategických konceptů
■ financování realizace struktur navrhovaných nadnárodními strategickými koncepty
■ management projektů

  Řídící struktury

Řídící struktury iniciativy ES Interreg IIIB CADSES byly ustaveny na začátku programového období a jsou pro všechny 
spolupracující země společné. Zásadním rozdílem oproti ostatním programům spolufinancovaným ze strukturálních fondů 
je organizace finančního řízení iniciativy. Alokované finanční prostředky z ERDF pro všechny členské země jsou na účtu 
Platebního orgánu. Snaha přidat prostředky ve výši alokací jednotlivých zemí existuje, ale není striktně dodržována.

Řídící orgán (Managing Authority - MA) 

Řídícím orgánem pro současné programové období (2000 – 2006) je italské Ministerstvo infrastruktur a dopravy, Divize 
Interreg – sekce CADSES MA. Řídící orgán je odpovědný za efektivitu, správnost řízení a čerpání finančních prostředků
z ERDF. Řídící orgán uzavírá smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF s vedoucími partnery projektů.

Platební orgán (Paying Authority - PA) 

Italské Ministerstvo infrastruktur a dopravy, samostatná sekce - PAs zastává funkci Platebního orgánu. Platební orgán je 
odpovědný za sestavení a předložení žádostí o platby z ERDF Evropské komisi, přijímá platby od Evropské komise
a vyplácí finanční prostředky z ERDF vedoucím partnerům projektů. Platební orgán je odpovědný za zdůvodnění a certifi-
kaci nárokovaných výdajů. 

Monitorovací výbor (Monitoring Committee – MC) 

Monitorovací výbor byl ustaven členskými státy iniciativy jako orgán dohledu. Zahrnuje představitele národních, regionál-
ních a místních orgánů všech účastnících se zemí a Evropské komise. Jako poradci se jednání účastní zástupci Řídícího
a Platebního orgánu a Evropské investiční banky. Hlavním cílem Monitorovacího výboru je zajistit kvalitu
a efektivnost realizace iniciativy. 

Řídící výbor (Steering Committee - SC) 

Řídící výbor odpovídá za výběr projektů, které budou realizovány v rámci iniciativy. Výběr provádí na základě kritérií 
schválených Monitorovacím výborem. Zahrnuje představitele národních, regionálních a místních orgánů všech účastnících 
se zemí. Jako poradci se jednání účastní zástupci Řídícího orgánu a Platebního orgánu a Evropské investiční banky.

KAPITOLA 1
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Společný technický sekretariát (Joint Technical Secretariat - JTS)

Společný technický sekretariát pro iniciativu ES Interreg IIIB CADSES sídlí v Drážďanech. Jeho současné personální 
obsazení je mezinárodní a pracovníci byli vybráni na základě mezinárodního výběrového řízení, které vypsal Řídící orgán. 
Společný technický sekretariát poskytuje technickou podporu Monitorovacímu výboru, Řídícímu výboru, Řídícímu orgánu 
a Platebnímu orgánu.

Národní výbory (National Committees -NC) 

Národní výbor má poradní a podpůrnou funkci v jednotlivých členských zemích. Jeho členové se scházejí před zasedáními 
Monitorovacího výboru a Řídícího výboru, aby připravili doporučení, resp. národní stanoviska pro delegace na jednání 
těchto výborů. 

Národní výbor pro iniciativu ES Interreg IIIB CADSES byl v České republice ustaven ministrem pro místní rozvoj v druhé 
polovině června 2002. Jeho předsedou je náměstek ministra pro místní rozvoj odpovědný za územní plánování a stavební 
řád. Národní výbor má celkem 25 členů. Jeho složení bylo zvoleno tak, aby bylo vyvážené a zahrnovalo zástupce z národní, 
regionální a místní úrovně. V červenci 2004 byla jeho působnost rozšířena i o iniciativu ES Interreg IIIC.

Kontaktní místa CADSES (CADSES Contact Points - CCP) 

Kontaktní místo CADSES navazuje na činnosti Společného technického sekretariátu na národní úrovni a zároveň slouží 
žadatelům o projekty jako kontaktní místo, pomáhá jim s přihláškami projektů a při procesu realizace projektu. Přispívá 
k informovanosti a publicitě v příslušné zemi a podporuje činnost Národního výboru. Kontaktní místo CADSES musí být 
vytvořeno v každém partnerském státě.

Národní koordinátor (National Coordinator - NCo)

Národním koordinátorem je v ČR Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územně a stavebně správní. Je odpovědný za 
vytvoření implementační struktury iniciativy na národní úrovni. Tato činnost zahrnuje zajištění efektivního a výkonného 
řídícího, monitorovacího a kontrolního systému.

  Princip vedoucího partnera projektu

Vedoucí partner projektu (Lead Partner - LP)

U projektů realizovaných v rámci iniciativy ES Interreg IIIB CADSES je stanoven princip vedoucího partnera, což zna-
mená, že jeden projektový partner přejímá odpovědnost za finanční a obsahovou realizaci projektu. Vedoucí partner pro-
jektu podepisuje smlouvu o poskytnutí prostředků z ERDF s Řídícím orgánem, a proto je v prvé řadě odpovědný za správné 
použití finančních prostředků.

Možnost iniciovat projekty a působit jako vedoucí partner projektu je otevřena pro všechny organizace oprávněné k účasti 
na projektu. Vedoucí partner projektu je odpovědný za postup projednání žádosti a realizaci celého projektu a doporučuje se 
mu sepsat s ostatními projektovými partnery písemnou smlouvu, která jasně definuje jejich úkoly. 

Best Practice Interreg IIIB a Interreg IIIC
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Vedoucí partner projektu je odpovědný především za:
■ předložení žádosti o projekt;
■ podepsání Smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF pro celý projekt;
■ finanční prostředky poskytnuté z ERDF, včetně ručení Řídícímu orgánu za celkovou částku;
■ nadnárodní řízení projektu;
■ sběr informací o projektu, monitorování a podávání zpráv o stavu celého projektu v rámci odsouhlaseného monitorova-

cího systému;
■ monitorování a zprávy o finančních tocích za celý projekt;
■ zajištění informovanosti a publicity o projektu v souladu s příslušnou evropskou legislativou.

Projektový partner (Project Partner –PP)

Projektový partner se účastní projektu pod vedením vedoucího partnera projektu. Může jím být jak veřejný, tak i soukromý 
subjekt, který se zabývá územním plánováním, regionální nebo ekonomickou politikou či jinou obdobnou problematikou. 

Každý projektový partner musí buď sám, nebo prostřednictvím jiného najatého subjektu zpracovat svou dílčí část projektu.

Projektový partner:
■ spolupracuje pod vedením LP a společně s dalšími projektovými partnery na návrhu projektu;
■ pracuje na projektu v souladu se Žádostí o projekt (Application Form);
■ zpracovává dílčí zprávy za svoji část projektu a nechává si certifikovat výdaje za každých 6 měsíců;
■ podává žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu Národnímu koordinátorovi;
■ podepisuje s Národním koordinátorem Smlouvu o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu;
■ podává půlročně žádosti o platby spolu s dílčími zprávami orgánu kontroly prvního stupně.

KAPITOLA 1
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  Základní informace

Zcela novou větví iniciativy ES Interreg III je v současném programovém období meziregionální spolupráce v rámci inicia-
tivy ES Interreg IIIC.

Iniciativa ES Interreg IIIC podporuje evropská projektová partnerství mezi městy, regiony a jinými subjekty činnými
v městském a regionálním rozvoji. Cílem iniciativy je podpořit intenzivnější výměnu zkušeností a vypracovávání společ-
ných strategií a aktivit v oblasti regionálního rozvoje. 

Tato iniciativa umožňuje nesousedícím regionům spolupracovat v rámci společných sítí, individuálních kooperačních pro-
jektů nebo v operacích regionálního rámce (tzv. typy projektů). Kromě toho klade zvláštní důraz na výzvy a možnosti, které 
se nabízejí regionům podél vnější hranice Evropské unie. Regiony s obdobnými problémy by měly v rámci meziregionální 
spolupráce nalézat společná řešení.

V rámci iniciativy ES Interreg IIIC spolupracují všechny členské státy Evropské unie a ke spolupráci se přihlásily také 
Norsko a Švýcarsko, které vybrané projekty financují z vlastních zdrojů.

  Průběh spolupráce

K usnadnění zapojení kandidátských zemí byla v rámci iniciativy ES Interreg IIIC připravena tzv. omezená výzva, která 
byla vyhlášena již v roce 2003. Byli osloveni vedoucí partneři projektů, aby nabídli svým partnerům z přistupujících zemí 
možnost dodatečně si zažádat o prostředky z ERDF. Tato omezená výzva byla určena stejně jako u iniciativy ES Interreg 
IIIB CADSES jen projektovým partnerům z přistupujících zemí, kteří si mohli zpětně zažádat o prostředky z ERDF. Pro 
sestavení rozpočtu nebyla ze strany Řídícího orgánu stanovena žádná omezení. Přesto finanční účast těchto partnerů musela  
být přiměřená jejich činnostem v projektu a také celému rozpočtu projektu. Vzhledem k tomu, že Řídící orgán vyhlásil 
omezenou výzvu velmi brzy, ještě před vstupem ČR do EU, využila této možnosti většina českých projektových partnerů. 
Hlavním důvodem byla snaha sjednotit procedury s ostatními partnery. 

V rámci iniciativy ES Interreg IIIC proběhly kromě omezené výzvy čtyři standardní výzvy. Termíny prvních tří výzev 
Řídící orgány všech čtyř zón sjednotily, jen poslední čtvrtá výzva byla v jednotlivých zónách ukončena v různých termí-
nech. Od třetí výzvy byli projektoví partneři z nových členských zemí považováni za plnoprávné členy i přesto, že byla 
vyhlášena ještě před jejich vstupem do EU. Do této výzvy byly předloženy i projekty pod vedením partnerů z nových 
členských zemí, ve východní zóně konkrétně z Maďarska, České republiky a Polska. Bylo potěšující, že všechny tři pro-
jekty získaly kladné hodnocení a jejich realizace byla Řídícím výborem schválena. Zkušenosti prvního českého vedoucího 
partnera jsou shrnuty v příspěvku v kapitole 5.

  Zaměření, témata spolupráce

V rámci iniciativy ES Interreg IIIC jsou zpracovávány mezinárodní projekty, do kterých musí být zapojeno více regionů
z více členských, případně nečlenských zemí. Počet partnerských regionů závisí na typu projektu (individuální projekt, síť, 
operace regionálního rámce). 

Tato meziregionální spolupráce je realizována na celém území EU včetně zapojených nečlenských zemí. Pro snazší admi-
nistrativní zajištění tak velkého prostoru spolupráce bylo území EU rozděleno na čtyři programové zóny – Sever, Východ, 
Jih a Západ. Každá zóna má svoje programové řízení, rozhodovací struktury i programové dokumenty, ale regiony mohou 
spolupracovat napříč jednotlivými zónami. Základní dokumenty všech čtyř zón iniciativy ES Interreg IIIC (Program, 

Program Interreg IIIC

Best Practice Interreg IIIB a Interreg IIIC



11

Programový dodatek, Manuál pro žadatele, Jednací řád Řídícího a Monitorovacího výboru apod.) jsou ve své podstatě 
stejné. Mají pouze nepatrné odlišnosti vyplývající ze specifických podmínek jednotlivých zapojených členských zemí.

Žadatelé si mohou vybrat z pěti témat spolupráce a z jedné zvláštní priority. Jsou to:

■ Oblasti Cíle 1 a Cíle 2
 Tímto tématem podporuje iniciativa ES Interreg IIIC spolupráci při aktivitách, které se vykonávají v rámci programů 

Cíle 1 a 2 strukturálních fondů, to znamená opatření na podporu zaostávajících regionů a na podporu hospodářské kon-
verze regionů, které čelí strukturálním obtížím

.

■ Iniciativa Interreg
 Zkušenosti z dřívějších nebo probíhajících etap iniciativy ES Interreg mají v rámci tohoto tématu sloužit jako výchozí 

bod pro další rozvoj společných projektů a politických záměrů.

■ Rozvoj měst
 Nezávisle na specifických rozvojových aktivitách podporovaných iniciativou URBAN se toto téma zaměřuje na širší 

spolupráci v oblasti městského rozvoje. Téma je k dispozici všem městům a městským oblastem.

■ Inovační akční programy
 V této kategorii se pomocí iniciativy ES Interreg IIIC podporují kooperační opatření k jednomu, dvěma nebo třem z uve-

dených témat inovačního akčního programu na období 2000 – 2006, kterými jsou hospodářství založené na znalostech, 
informační společnost a regionální identita.

■ Jiná vhodná témata
 Iniciativa ES Interreg IIIC podporuje také meziregionální spolupráci zaměřenou na témata, která nespadají do shora 

popsaných oblastí, ale jednoznačně se vztahují k regionálnímu rozvoji, jako například územní plánování a soudržnost, 
hospodářský rozvoj a inovace, životní prostředí a řízení rizik.

■ Zvláštní priorita - spolupráce v příhraničních regionech
 V procesu rozšiřování EU vyvstávají podél nynějších vnějších hranic EU nové výzvy a možnosti. Z tohoto důvodu zahr-

nují zóny Sever, Východ a Jih zvláštní prioritu, která je zaměřena na operace spojující příhraniční regiony EU s kandi-
dátskými zeměmi.

Best Practice Interreg IIIB a Interreg IIIC
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  Přehled programových zón

Česká republika byla zařazena do zóny Východ, která má Řídící orgán a Platební orgán v Rakousku, konkrétně na 
Magistrátu města Vídně, který je současně sídlem Společného technického sekretariátu iniciativy. 

Programová oblast
Dánsko celá země

Německo Bremen, Hamburg, Mecklemburg- Vorpommern, Niedersachsen, 
Schleswig-Holstein

Švédsko celá země

Finsko celá země

Norsko celá země

Estonsko celá země

Litva celá země

Lotyšsko celá země

Polsko Kujawsko-Pomorskie, Podlaskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie,
Zachodniopomorskie

Bělorusko celá země

Programová oblast
Rakousko celá země

Německo Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin, Brandenburg, Thüringen

Itálie Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, 
Puglia, Molise, Abruzzo, Ma

Řecko Makedonia, Thraki, Kentriki Makedonia, Dytiki Makedonia, Thessalia, 
Ipeiros

Polsko Lubelskie, Lubuskie, Lódzkie, Malopolskie, Mazowieckie, Opolskie, 
Podkarpackie, Ślaskie, Świetokrzyskie, Wielkopolskie

Česká republika celá země

Slovensko celá země

Maďarsko celá země

Slovinsko celá země

Chorvatsko celá země

Jugoslávie celá země

Interreg IIIC – Východní zóna

Interreg IIIC – Severní zóna

Best Practice Interreg IIIB a Interreg IIIC12
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Interreg IIIC – Jižní zóna

Programová oblast

Španělsko celá země

Francie Midi-Pyrennées, Limousin, Auvergne, Aquitaine, Languedoc-
Roussillon, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-
Alpes, Corse, Guyane, Guadeloupe, Martinique, Réunion

Řecko Dytiki Ellada, Peloponnisos, Voreio Aigaio, Notio Aigaio, Kriti, Ionia 
Nisia, Stera Ellada, Attiki

Itálie Piémont, Lombardie, Ligurie, Toscane, Ombrie, Lazio, Campanie, 
Sardaigne, Basilicate, Calabre, Sicile, Val d’Aoste

Portugalsko celá země

Spojené království celá země

Interreg IIIC – Západní zóna

Programová oblast
Francie Nord-Pas de Calais, Picardie, Haute-Normandie, Île de France, Basse-

Normandie, Centre, Champagne-Ardennes, Lorraine, Bourgogne, 
Alsace, Franche-Comté, Bretagne, Pays de la Loire

Belgie celá země

Nizozemí celá země

Lucembursko celá země

Německo Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-
Württemberg

Spojené království celá země (bez Gibraltaru)

Irsko celá země

Best Practice Interreg IIIB a Interreg IIIC
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 Řídící struktury

Všechny programové zóny iniciativy ES Interreg IIIC ustavily stejné typy řídících struktur. Jejich funkce jsou stejné jako
u iniciativy ES Interreg IIIB a z tohoto důvodu se jim v této kapitole nevěnujeme.



14

  Oficiální jazyk

Na rozdíl od iniciativy ES Interreg IIIB CADSES, kde je jediným oficiálním jazykem angličtina, byly pro iniciativu ES 
Interreg IIIC stanoveny dva oficiální pracovní jazyky, a sice angličtina a francouzština. Angličtina je závazná pro východní, 
severní a západní zónu, francouzština je předepsána v zóně jižní. Tyto oficiální jazyky se používají při veškeré komunikaci 
např. při vyplňování žádostí o projekty, hodnocení projektů, vypracovávání zpráv, ale také při komunikaci mezi projekto-
vými partnery a řídícími strukturami. 

V České republice byla pro kontrolu prvního stupně stanovena angličtina jako jediný možný jazyk. V případě, že český 
projektový partner je zapojen do projektu v rámci jižní zóny, ve které je jednacím jazykem francouzština, musí ke kontrole 
prvního stupně doložit překlady povinných dokumentů. Náklady na překlady jsou způsobilým výdajem v rámci administra-
tivních nákladů. 

Program Interreg IIIC

Best Practice Interreg IIIB a Interreg IIIC
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  Financování projektů

Projekty realizované v rámci iniciativ ES Interreg IIIB CADSES a Interreg IIIC jsou financovány především z finančních 
prostředků ERDF, které musí být doplněny národním spolufinancováním. Spolufinancování je prováděno z národních,
a to veřejných i soukromých zdrojů. Míra spolufinancování z ERDF je vždy závislá na sídle příslušného partnera projektu. 
Patří-li projektový partner do regionu (NUTS II) Cíle 1, může z ERDF získat až 75% tzv. způsobilých výdajů projektu. 
Projektoví partneři z regionů Cíle 2 mají nárok na proplacení max. 50% nákladů. V České republice spadá do Cíle 2 pouze 
Praha.

  Dotace ze státního rozpočtu

Za účelem podpory českých projektových partnerů byly připraveny Program Interreg IIIB CADSES a Program Interreg 
IIIC (dále jen „programy“), které byly dne 3. prosince 2003 schváleny ministrem pro místní rozvoj. Správcem programů je 
odbor územně a stavebně správní Ministerstva pro místní rozvoj. Tyto programy jsou určeny nejen pro projektové partnery, 
kteří své části projektů financují z ERDF, ale i pro ty, kteří se zapojili do projektů ještě před vstupem ČR do EU a získali 
grant na projekt z Národního programu Phare 2003 – části II. Žádosti o dotace je možné zasílat správci programů pouze
v době vyhlášení výzvy. Termíny vyhlašování výzev nemají předem stanovený harmonogram.

Kdo může žádat
Principy přidělování dotací ze státního rozpočtu jsou u těchto programů velmi podobné. Oba jsou určeny pouze pro české 
projektové partnery zapojené do již schválených nebo připravovaných nadnárodních a meziregionálních projektů v rámci 
iniciativ ES Interreg IIIB CADSES a Interreg IIIC. 

Výše dotace
Dotace ze státního rozpočtu je poskytována do výše maximálně 50% národního spolufinancování, konkrétně:
■   max. 12,5% z celkové částky způsobilých výdajů české části projektu bez ohledu na status Cíle 1 a Cíle 2 u projektů    
     spolufinancovaných z fondu Phare;
■   max. 12,5% z celkové částky způsobilých výdajů české části projektu pro regiony Cíle 1 a max. 25% z celkové částky    
     způsobilých výdajů české části projektu pro regiony Cíle 2 u projektů spolufinancovaných z ERDF.

Kde získají žadatelé informace
Žadatelé získají informace o postupech v Příručce pro žadatele o příspěvek ze státního rozpočtu. Správce programů také 
poskytuje pro žadatele individuální konzultace. Veškeré informace jsou k dispozici na www.strukturalni-fondy.cz.

Hodnocení
Všechny žádosti o projekt jsou nejprve správcem programů zkontrolovány z formálního hlediska. Pokud není žádost úplná, 
je žadatel vyzván k doplnění chybějících informací během deseti pracovních dnů nebo k účasti v další výzvě na předkládání 
žádostí.

K posouzení žádostí o dotaci ze státního rozpočtu byla rozhodnutím ministra pro místní rozvoj ustavena Hodnotitelská 
komise pro Program Interreg IIIB CADSES a Program Interreg IIIC. Správce programů předloží na základě doporučení 
Hodnotitelské komise návrh na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ministru pro místní rozvoj ke schválení. Pro schvá-
lené dotace je vydáno rozhodnutí ministra pro místní rozvoj o poskytnutí dotací v rámci programů a s žadateli jsou pode-
psány smlouvy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci Programu Interreg IIIB CADSES, příp. Interreg IIIC.

KAPITOLA 3
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Proplácení dotací
Dotace jsou ze strany Ministerstva pro místní rozvoj propláceny zpětně, časový harmonogram je závislý na zdroji evrop-
ského financování. Jiný je proces u projektů spolufinancovaných z ERDF a jiný z Phare. Dotace jsou vždy propláceny až na 
základě potvrzení o způsobilosti výdajů, které pro oba programy vydává Centrum pro regionální rozvoj ČR (dále jen „CRR 
ČR“). Celý proces zahrnuje tyto fáze:
■ příjemce dotace předá originály podkladů ke kontrole způsobilosti výdajů, správnosti účetních dokladů a k věcné kont-

role CRR ČR;
■ CRR ČR provede věcnou kontrolu a kontrolu způsobilosti výdajů a vystaví potvrzení o způsobilých výdajích za dané 

období;
■ po obdržení potvrzení od CRR ČR zašle příjemce dotace žádost o platbu správci programů. 

Výsledky první výzvy
První výzva byla vyhlášena dne 3. 5. 2004 s termínem podání žádostí na Ministerstvo pro místní rozvoj do dne 4. 6. 2004. 
V rámci této výzvy bylo podáno 26 žádostí o dotaci ze státního rozpočtu v celkové výši 22 205 tis. Kč, z nichž 9 žádostí se 
týkalo Programu Interreg IIIB CADSES a 17 žádostí Programu Interreg IIIC. Na základě rozhodnutí ministra pro místní 
rozvoj byly s jednotlivými schválenými žadateli podepsány smlouvy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. 

  Kontrola prvního stupně

Podmínkou Platebního orgánu k proplacení finančních prostředků z ERDF je na základě nařízení Rady (ES) č. 438/2001 
ve znění nařízení Rady (ES) č. 2355/2002 ze dne 27. prosince 2002 tzv. kontrola prvního stupně všech výdajů projektu za 
určité období. Kontrola prvního stupně je v České republice centralizovaná, což znamená, že projektoví partneři si nemo-
hou zvolit svého auditora, ale Národním koordinátorem byl určen auditor jeden. Kontrolu prvního stupně v České republice 
vykonává CRR ČR. Z důvodů časové a prostorové dostupnosti jsou do této kontroly zapojeny pobočky CRR ČR, které sídlí 
ve všech regionech NUTS II. Výhodou tohoto systému je jednotný přístup při kontrolách ke všem partnerům. 

Proces kontroly
Národní koordinátor předává CRR ČR pravidelně údaje o schválených projektech v rámci iniciativ ES Interreg IIIB 
CADSES a Interreg IIIC. CRR ČR zveřejňuje Pokyny ke kontrole prvního stupně na svých webových stránkách 
www.crr.cz. S ohledem na narůstající počet realizovaných projektů je žádoucí, aby projektoví partneři v předstihu kontakto-
vali CRR ČR a informovali jeho pracovníky, jaký mají stanovený časový harmonogram od vedoucího partnera, a individu-
álně dojednali detaily kontroly. Na základě dosavadních zkušeností může CRR ČR garantovat ukončení kontroly do
4 týdnů od předložení podkladů. Předmětem kontroly je mimo jiné soulad dílčích zpráv o realizaci projektu se skutečným 
stavem a s tím souvisejícími výdaji.

Projektový partner předá anglickou verzi dílčí zprávy včetně certifikace výdajů od CRR ČR vedoucímu partnerovi. 
Povinností vedoucího partnera je shromáždit dílčí zprávy včetně certifikací výdajů od všech projektových partnerů
a z těchto podkladů zpracovat dílčí zprávu za projekt, kterou předloží příslušnému Společnému technickému sekretariátu. 
Přes Společný technický sekretariát se zprávy dostanou k Řídícímu a Platebnímu orgánu. Po schválení platby Řídícím orgá-
nem vyplatí Platební orgán požadovanou částku na účet vedoucího partnera. Vedoucí partner je odpovědný za převedení 
příslušných částek jednotlivým projektovým partnerům, většinou na základě dohody o partnerství, kterou uzavírá vedoucí 
partner se svými projektovými partnery.

Best Practice Interreg IIIB a IIIC
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  Projekt ELLA – Ministerstvo pro místní rozvoj

Projekt ELLA řeší problematiku protipovodňové ochrany pomocí nástrojů územního plánování na řece Labi. Projektu 
ELLA předcházel projekt Modrý pás LABE, který probíhal v rámci iniciativy ES Interreg IIC. Tento projekt se zabýval 
řekou Labe z pohledu turistiky a cestovního ruchu. Dramatické povodňové události roku 2002 byly prvním impulsem ke 
vzniku projektu ELLA. Ukázaly nutnost zlepšit v mnoha oblastech protipovodňovou ochranu na základě mezinárodní spo-
lupráce, neboť problém povodní není omezen hranicemi států.

Projekt začal v červenci roku 2003 a potrvá do června roku 2006. Role vedoucího partnera se ujalo Saské ministerstvo 
vnitra (SMI). Na vypracování společné strategie a na její realizaci se podílí celkem deset německých a deset českých pro-
jektových partnerů a vždy jeden partner z Polska, Rakouska a Maďarska. Mezi české projektové partnery patří Ministerstvo 
pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Povodí Labe, státní podnik a dále kraje, nacházející se v povodí Labe 
a Vltavy. Zmíněné kraje byly povodňovými událostmi roku 2002 značně poznamenány a mnohdy jsou zde jejich následky 
odstraňovány doposud. Jelikož ochrana před povodněmi je záležitostí nadregionální a značně finančně náročnou, uví-
tali zástupci krajů možnost účastnit se projektu ELLA. Přínosem je, že většina českých partnerů získala pro financování 
projektu podporu z programu Phare. Důležitým aspektem pro jednotlivé kraje bude nepochybně i to, že účast v pracovních 
skupinách projektu ELLA a spolupráce s ostatními projektovými partnery přinese zúčastněným pracovníkům Krajských 

KAPITOLA 4

Setkání partnerů projektu ELLA v listopadu 2004, organizované Ministerstvem 
pro místní rozvoj

Best Practice Interreg IIIB a Interreg IIIC
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úřadů řadu cenných informací, které se kladně promítnou do jejich další práce v této oblasti. Celkový rozpočet projektu činí 
2.560.000,- EUR, z toho však český příspěvek tvoří zhruba desetinu. 

Konkrétním výsledkem, který tvoří základ nadnárodní strategie projektu, je modelové rozvíjení územních plánů velkých 
územních celků (pilotní projekty). Další pilotní projekty se budou zabývat regionálními iniciativami pro integraci map 
povodňových nebezpečí do územních plánů, přičemž zohlední další zájmy při regionálních plánovacích procesech, tj. např. 
zemědělství. Pilotní projekty si kladou za cíl dosáhnout souladu mezi nadnárodními, národními a regionálními iniciativami. 
Základním východiskem pro tyto úkoly regionálního plánování jakož i pro úkoly vodohospodářství bude vytvoření map 
povodňových nebezpečí, resp. map s vyznačením ohrožení pro různé části povodí Labe. Tyto mapy budou sestaveny v úzké 
spolupráci s jinými vznikajícími pracemi vodohospodářských úřadů a komisí a pro regionální plánování budou zpřístup-
něny údaje GIS. První sbírka dostupných a vznikajících map bude sestavena jako výstup projektu ELLA - „Atlas Labe“. 
Podobně jako u nadnárodní strategie bude pro povodí vytvořen seznam ploch, které vyžadují zákroky či které je třeba chrá-
nit; vyznačena budou i potřebná opatření v měřítku 1:100 000. Na mapách budou na základě ujednání vyznačena retenční 
území, urbanizované oblasti, opatření v zemědělství a lesnictví, v ochraně přírody atd. Na základě výsledků projektu bude 
vytvořena společná internetová prezentace se zveřejněním oblastí povodňového ohrožení, map a informací o preventivních 
opatřeních. Dále bude vytvořena putovní výstava s tematikou protipovodňové ochrany v povodí Labe.

Projekt si klade za cíl identifikovat potřebné plány a sjednat konkrétní opatření v rámci jednotlivých regionů pro celé 
povodí Labe. Budou připraveny informace pro obce a investory tak, aby byl zajištěn udržitelný rozvoj v regionech. Vznikne 
nadnárodní síť jako základ pro vzájemné porozumění a spolupráci při nejrůznějších budoucích úkolech územního pláno-
vání. Velký počet partnerů proto představuje obrovskou šanci pro nadnárodní spolupráci po rozšíření EU. Umožní totiž 
vyvinout velkoplošnou síť aktérů v povodí Labe a sousedících oblastech od Maďarska přes ČR a Polsko až k Severnímu 
moři. Vzhledem k vysokému počtu partnerů je třeba zajistit jejich dobrou spolupráci; z tohoto důvodu působí Ministerstvo 
pro místní rozvoj v rámci projektu ELLA nejen jako projektový partner, ale zároveň i jako koordinátor aktivit českých 
projektových partnerů a je zodpovědné za implementaci v České republice. Jeho činnost spočívá v jednání s vedoucím 
partnerem, pořádání setkání a školení českých projektových partnerů, organizování mezinárodních workshopů pro projek-
tové partnery v České republice, zajišťování dostupných podkladů potřebných pro projekt a účasti na pracovních setkáních, 
workshopech a setkáních Řídícího výboru ELLA.

Mapa aktivit projektu ELLA
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Jedním z úspěchů Ministerstva pro místní rozvoj v rámci činnosti pro projekt ELLA bylo uspořádání listopadového semi-
náře pro všechny partnery v Praze. Sešlo se zde přes čtyřicet účastníků, kteří projednávali další kroky a strategie v rámci 
projektu. Vysoká účast na semináři ukazuje, že projekt je vnímán jako významný prostředek mezinárodní protipovodňové 
ochrany. 

Vysoký počet partnerů, který je velkým přínosem zejména pro implementaci výsledků projektu v praxi, však klade značné 
nároky na jejich koordinaci, jak se mnohokrát přesvědčili pracovníci Ministerstva pro místní rozvoj. Například v říjnu roku 
2004 bylo třeba zajistit během tří týdnů podpisy zástupců všech partnerů na jeden dokument, takzvanou Společnou úmluvu 
partnerů projektu. Zapůjčení dokumentu partnerům, sídlícím v různých částech České republiky, kladlo vysoké nároky na 
koordinaci tak, aby byly získány všechny podpisy v požadovaném termínu.

Vysoké úsilí partnerů projektu je motivováno společným cílem zajištění protipovodňové ochrany za pomoci nástrojů 
územního plánování tak, aby se v největší možné míře snížily následky povodní v regionech, ležících v povodí řeky Labe. 
Vzniklá nadnárodní síť úřadů územního plánování a vodohospodářských úřadů bude sloužit i po skončení projektu ELLA 
pro účely dalších opatření v oblasti územního uspořádání, a to zejména pro regionální politiku a územní plánování.

Ing. Věra Hlavicová
koordinátorka projektu za Ministerstvo pro místní rozvoj

  Projekt ELLA – Jihočeský kraj

Jihočeský kraj se podobně jako mnohé jiné kraje České republiky zapojil do projektu „ELBE – LABE: Preventivní protipo-
vodňová ochrana prostřednictvím nadnárodních opatření územního plánování (ELLA)“. Na tomto projektu se podílí celkem 
23 partnerů, z toho 10 z České republiky. Vedoucím partnerem projektu je Ministerstvo vnitra státu Sasko.

Doba realizace projektu: 7/2003 – 6/2006. Jihočeský kraj realizuje pilotní projekt, jehož doba trvání je od 9/2004 do 
6/2005.
Rozpočet Jihočeského kraje: 10 500,- EUR

Důvod zapojení Jihočeského kraje do projektu
Území Jihočeského kraje bylo v roce 2002 velmi citelně zasaženo povodní, která zanechala nedozírné hmotné škody. Jejich 
výše byla vyčíslena částkou 15,6 miliard Kč. Do dnešního dne se nepodařilo všechny škody odstranit. S ohledem na tuto 
skutečnost využil kraj možnost zapojit se do mezinárodního projektu ELLA, neboť promítnutí protipovodňových opatření 
do územně plánovací dokumentace považuje za jedno ze základních preventivních opatření.

Pilotní projekt Jihočeského kraje
Jihočeský kraj se aktivně zapojuje do projektu především pilotním projektem, v jehož rámci bude pořizován územně 
plánovací podklad „Jihočeský kraj – protipovodňová opatření v územně plánovací dokumentaci“, který umožní podrobněji 
vyhodnotit rizika povodní. Tato studie se bude týkat celého území Jihočeského kraje. Pracovníci Krajského úřadu se rovněž 
zapojují do práce některých odborných pracovních skupin, které byly v rámci celého projektu ustaveny. 

Úspěchy
Jihočeský kraj považuje zapojení do tohoto projektu za velký přínos, zejména proto, že bude mít přístup k obecným výstu-
pům zabývajícím se problematikou protipovodňových opatření v územním plánování, a dále proto, že bude mít možnost 
využít poznatky získané ostatními partnery. V neposlední řadě je pro kraj velkým přínosem možnost přímého kontaktu se 
zástupci jednotlivých partnerů v rámci pracovních jednání.
Pro spolufinancování české části projektu jsme podali žádost do Národního programu Phare 2003. Žádost byla schválena
a dotace byla přislíbena a byla podepsána Grantová smlouva na částku 7 875,- EUR. Přislíbená dotace ze státního rozpočtu 
činí 42 722,- Kč.
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Problémy
Na problémy Jihočeský kraj narazil při vyhlašování výběrového řízení na výběr zpracovatele svého pilotního projektu. 
Vzhledem k finančnímu objemu pomocí zjednodušeného postupu zadávacího řízení dle pravidel Phare, musí zadavatel 
obdržet minimálně tři nabídky. Ačkoliv k nabídce vyzval celkem sedm potenciálních zpracovatelů, musel zadávací řízení 
zrušit, neboť obdržel pouze dvě nabídky. V malém zájmu podat nabídku, jak si zadavatel ověřil, se jednoznačně promítá 
složitost formulářů a poměrně malý (evidentně nezajímavý) finanční rozsah zakázky. Druhé kolo zjednodušeného zadá-
vacího řízení již bylo úspěšnější, jako vítěz z něj vyšla pražská firma HYDROPROJEKT CZ, a. s. Pilotní projekt je nutné 
zrealizovat včas, aby kraj splnil svůj partnerský vklad do projektu ELLA.

Ing. Sylva Jindřichová
Ing. Viktor Tomšík

Krajský úřad Jihočeského kraje

  Projekt ILUP – Ekotoxa Opava, s.r.o.

Myšlenka zapojit se do projektu v rámci iniciativy ES Interreg IIIB CADSES přišla v době, kdy byly v České republice 
publikovány a prezentovány výstupy projektů z předcházejícího období (Interreg IIC), to je v letech 1998 a 1999. V nich se 
objevovalo to, co je v naší firmě základním výrobním prostředkem, tj. geografické informační systémy (GIS). Další silnou 
stránkou pro nás bylo zaměření geografických informačních systémů v rozhodovacím procesu v krajině. Firma Ekotoxa 
Opava se zabývá hodnocením životního prostředí, pozemkovými úpravami a přípravou koncepčních strategií v oblasti 
zemědělství a ochrany přírody. Znalost procesu komplexní pozemkové úpravy byla páteřní myšlenkou pro obsah projektu 
Pomoraví. 

Iniciativa ES Interreg IIIB CADSES vymezila čtyři hlavní priority k naplnění jejích cílů. My jsme se zaměřili na tři z nich, 
a to:
Priorita 1 – Podpora územně rozvojových přístupů a činností pro sociální a ekonomickou soudržnost
Priorita 3 - Podpora nakládání s krajinou, přírodním a kulturním dědictvím
Priorita 4 – Ochrana životního prostředí, hospodaření se zdroji a předcházení rizikům

V rámci těchto priorit jsme vybrali čtyři opatření a z nich se nejhlouběji zabývali oblastí integrovaného hospodaření
s vodou a prevencí povodní s důrazem na zvýšení retenční kapacity krajiny a snížení eroze půdy. Po zkontaktování rakous-
kých partnerů a po výměně informací o možném řešení plánování v krajině jsme dostali doporučení na vedoucího partnera 
DI Antona Schabla. Ten již v té době připravoval nadnárodní projekt pro prostor CADSES a ihned po první schůzce bylo 
jasné, že budeme vhodnými projektovými partnery. Naše komplexní řešení projektu od počátku oslovovalo zahraniční 
řešitele hlavně v Bavorsku, Rakousku a Maďarsku. Byl dohodnut systém řízení projektu. Ten je zajištěn řídícím výborem, 
který je sestaven z řešitelů oblasti lesního, vodního a zemědělského hospodářství, z oblasti vědy a výzkumu a z oblasti 
územního plánování a ochrany přírody. Smyslem je najít společné řešení v krajině, které již není zatížené jednostranným, a 
tak často i neprůchodným návrhem. 

Společný nadnárodní projekt „Integrated Land Use Planning and River Basin Management“, zkráceně označovaný jako 
ILUP, byl přihlášen do první výzvy iniciativy ES Interreg IIIB CADSES a byl v prvním kole v červenci 2002 vybrán. ILUP 
umožňuje nalezení optimální varianty řešení problému udržitelného rozvoje ve smyslu řízení vodního režimu a plánování
v krajině. V projektu plánovaném na pětileté období je zapojeno deset projektových partnerů z 5 zemí EU, ale jeho výstupy 
jsou samostatně využitelné v ČR na úrovni Ministerstva zemědělství, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního 
prostředí, na krajské úrovni a má i řadu cenných výstupů pro města a obce.

V lednu 2002, tedy ještě před schválením, začaly práce na české části projektu ILUP s názvem „Optimalizace faktorů trvale 
udržitelného rozvoje venkova v oblasti Horního Pomoraví“. Náš český projekt je značně rozsáhlý, a to jak velikostí plochy 
a obsahem řešení, tak i finančním objemem. Vybrali jsme plochu 5 % území ČR, aby bylo možno vztáhnout výsledky na 
celou republiku. Řešená oblast Pomoraví je povodí od pramene řeky Moravy až po město Olomouc, což představuje téměř 
3.600 km2 a 526 katastrů. 
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V souladu s příslušnými evropskými manuály jsme počítali se spolufinancováním z fondů EU. Podle priorit byl nejblíže 
doporučovaný předvstupní fond SAPARD. Bohužel jsme grant nezískali vzhledem k tomu, že náš projekt se typově odli-
šoval od ostatních projektů financovaných z fondu SAPARD. Pro nás bylo hořkou zkušeností, že není vždycky možné vše, 
co se v manuálech EU píše. V Operačním programu iniciativy ES Interreg IIIB CADSES jsme se dočetli, že financování 
kandidátských zemí ze zdroje SAPARD je možné, realita však byla zcela opačná. 

Dalším zklamáním byly pokusy zajistit evropské zdroje z fondu Phare, kde padlo rozhodnutí o podmínce poskytnout 
finanční zdroje pouze neziskovým organizacím. To naše firma není a změna koordinátora již nebyla možná. Dopad do 
projektu byl citelný. Oporou nám v této situaci byli projektoví řešitelé, kteří situaci chápali a dohodli jsme se na omezenější 
podobě projektu s tím, že v případě dofinancování celý projekt dokončíme se zvýšeným nasazením. Další významnou pod-
poru jsme získali na Ministerstvu pro místní rozvoj. Národní kontaktní místo za naše české projekty v Evropě tvrdě bojuje
a začínaly se objevovat první pozitivní zprávy i od vedoucího partnera o možnosti financování z ERDF v rámci tzv. ome-
zené výzvy. Dnes jsme ve fázi, kdy jsou náklady propočteny na 59 mil. Kč a rozhodnutím Řídícího výboru byly přiděleny 
finanční prostředky z ERDF na českou část projektu. 

Vlastní organizace projektu byla rozdělena na tzv. věcné etapy, protože při řešení udržitelného rozvoje musíme společně 
vycházet z vazeb mezi více obory. Proto jsme oslovili pracoviště, která mají krajinu nějakým způsobem ve správě nebo 
jsou odborníky na různé složky krajiny. Úkolem řešitelského týmu bylo a je najít společné návrhy v krajině, nebo je alespoň 
vzájemně posoudit. Složení řešitelského týmu je podle etap následující:

E 01 Inventury a sběr dat, detailní průzkum území a vstupní podkladové analýzy: Ekotoxa Opava, Správa CHKO  
 Litovelské Pomoraví a Správa CHKO Jeseníky, Vysoké učení technické Brno - fakulta stavební, Univerzita 
 Palackého Olomouc, Ústav pro hospodářskou úpravu lesa Olomouc
E 02 Tvorba základního GIS projektu a GIS analýzy: Ekotoxa Opava
E 03 Optimalizace zemědělského hospodaření: Jihočeská univerzita České Budějovice, Výzkumný ústav zemědělské 
 ekonomiky Praha a Brno
E 04 Optimalizace lesnického hospodaření: Ústav pro hospodářskou úpravu lesa Olomouc, Lesy ČR s.p.
E 05 Optimalizace vodního režimu v krajině a systému prevence před povodněmi: Vysoké učení technické Brno - fakulta 
 stavební
E 06 Tvorba a rozvoj krajiny: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu - Sekce zahradních a krajinářských
 architektů 
E 07 Systém ochrany a řízení přírodních zdrojů: Správa CHKO Litovelské Pomoraví a Správa CHKO Jeseníky
E 08 Optimalizace lidských zdrojů: Úřad práce Olomouc
E 09 Systémy vzdělávání: všichni řešitelé
E 10 Integrovaný systém řízení venkovského prostoru: Ekotoxa Opava

Hlavní otázka položená všem řešitelům na začátku projektu Pomoraví byla, jak ovlivnit a řídit aktivity v krajině za pod-
mínek udržitelného rozvoje. Dále jsme si definovali, co přesně udržitelný rozvoj znamená a které faktory v něm sehrávají 
úlohu. Bylo jasné, že musíme hledat mezi řešiteli kompromisy pro návrhy opatření. Venkovský prostor zahrnuje oblast 
ochrany přírody, stabilních ekosystémů a zájmu lidí v krajině žít a hospodařit. Složitost je právě v provázanosti vztahů
a komunikaci s lidmi. Jako největší výzvu vidíme nalezení a popsání vazeb mezi ekonomikou v regionu, ochranou a zlepšo-
váním stavu přírody a sociální přijatelností návrhů. 

V projektu mimo jiné klademe důraz na sladění vývojových trendů ve všech sférách současné lidské společnosti. Relativně 
blízké přírodní i sociální podmínky logicky předurčují evropské státy k úzké spolupráci a výměně zkušeností. Ideální 
cestou je řešení vybrané otázky, dotýkající se konkrétních zájmů všech zapojených stran. V souvislosti s celkovými 
důsledky neomezeného využívání všech forem přírodních zdrojů je s ohledem na zájmy životního prostředí stále naléha-
vější myšlenka udržitelného rozvoje venkova a přechod na evropský model multifunkčního zemědělství.

Velký zájem o výstupy je v oblasti hodnocení vodního režimu, a to o navržená protierozní opatření a opatření pro zvýšení 
retenční kapacity krajiny a jejich podrobný popis pro zemědělskou i lesnickou praxi. Návrhy na úpravu vodního režimu 
krajiny upřednostňují zejména tzv. měkká krajinná a přírodě blízká opatření, která budou zvažována postupně od nejméně 
razantních plošných změn až po výraznější terénní úpravy. Účinnost všech navržených opatření je testována pomocí vypra-
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covaného počítačového modelu. Hodnocením hydrologických a ostatních zemědělsko-lesnicko-krajinářských opatření bude 
zvolena optimální kombinace návrhů využívání a hospodaření v krajině s ohledem na optimalizaci jejího vodního režimu
a zvýšení retenční schopnosti. 

Závěrečné výsledky projektových prací budou vhodnou formou osvěty a vzdělávání prezentovány a dány k dispozici 
„správcům území“, tj. uživatelům půdy nebo lesa, veřejné správě, projektantům či široké veřejnosti. Nově vytvořeným 
nástrojem pro hodnocení krajiny jsou tzv. digitální mapy venkovské krajiny. Jedná se o souvislé zobrazení venkovského 
prostoru v prostředí GIS, tj. zemědělské a lesní půdy, vodních ploch, ostatních ploch, osídlení atd.

Osobně považuji za příjemné, že jsem v řešitelském týmu jediná žena, a to v pozici koordinátoru projektu. Moji kolegové 
se projevují jako velmi galantní muži a řešitelský tým tak plní princip rovnoprávnosti mužů a žen, který EU prosazuje.

Ing. Marie Trantinová
koordinátor české části projektu

  Projekt CityRegio – Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje

Projekt CityRegio – Regional economic development through city-surrounding cooperation in urban site networks (clus-
ters) - řeší problematiku ekonomického rozvoje regionálních center a jejich blízkého okolí. Hlavními mezinárodními 
partnery projektu jsou město Lipsko (SRN) včetně okresů Delitzsch a Muldentalkreis a region Horní Rakousy s admi-
nistrativním centrem Lincem a subjekty z plzeňského regionu. Tyto regiony, spolu s městy zahrnutými v projektu, jsou 
charakteristické různými historickými přístupy při řešení ekonomického rozvoje. Přesto si každý z regionů uvědomuje 
obecné podmínky lokalizace nových ekonomických aktivit a očekává dynamický ekonomický rozvoj v národním kontextu. 
Velká regionální centra jsou považována za významná místa ekonomických aktivit na národní úrovni a při dosahování 
těchto parametrů jsou partneři konfrontováni s podobnými výzvami. Jedná se zejména o nízkou koordinaci při rozhodo-
vání o lokalizaci nových ekonomických aktivit, nejednoznačné vymezení prostoru město – region, malou znalost vlastního 
vnitřního regionálního potenciálu, nedostatek společného regionálního marketingu, rezervy ve spolupráci a vztahy mezi 
podniky, institucemi, úřady a politiky na regionální úrovni. Tyto faktory poté negativně ovlivňují rozvojové aktivity, ome-
zují kvalitu života v jednotlivých sídlech a v neposlední řadě i konkurenceschopnost samotných regionů.

Účast partnerů z jednotlivých členských zemí Evropské unie v projektu znamená přínos v možnosti sdílení vizí, potřeb 
a problémů jednotlivých regionů, které mají společné historické kořeny a nacházejí se v blízkém sousedství. Projekt tak 
vytváří podmínky pro dosahování vyšší úrovně sociální a ekonomické soudržnosti v rámci Evropské unie.

Projekt je prakticky zaměřen na tři klíčové problémové oblasti, v jejichž rámci jsou realizovány jak společné aktivity, tak
i dílčí individuální projekty na regionálních úrovních. Jedná se o:
1) ekonomický sektor a budování klastrů;
2) lidské zdroje a budování kapacity;
3) rozvoj lokalit a jejich management.

Závěry a zkušenosti získané během realizace projektu jsou navzájem sdíleny a prezentovány jednotlivými projekto-
vými partnery na společných setkáních a workshopech. Plzeňský region je do projektu zapojen od srpna roku 2004. 
Koordinujícím partnerem na české straně a výkonnou složkou projektu je zde Regionální rozvojová agentura Plzeňského 
kraje, která se stará o včasnou a efektivní implementaci celého projektu v rámci regionu. Dalšími regionálními partnery 
v projektu jsou Business Innovation Centre Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeňský kraj, Město Plzeň – Útvar 
koncepce a rozvoje města Plzně a Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje. Mezi hlavní aktivity realizované v Plzeňském 
regionu v rámci projektu CityRegio patří analýzy a zhodnocení potenciálu okolí města z hlediska podnikatelských lokalit
a oborů, rozvoje regionálního lokalizačního managementu důležitých ekonomických subjektů v regionu, problematiky 
transferu technologií a technologických center a samozřejmě také z hlediska následné mezinárodní výměny informací
v oblasti regionálního plánování a podpory ekonomiky a zkušeností s vytvářením oborových sítí ve vazbě na město a okolí.
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Společná prezentace projektu CityRegio v Lipsku při příležitosti veletrhu 
Euregia 2004

Celková částka alokovaná na projekt CityRegio z prostředků Evropské unie pro subjekty z plzeňského regionu je 209 175 
EUR, která zároveň tvoří 75% celkového rozpočtu akce (278 900 EUR). Tyto prostředky jsou poskytnuty z Národního pro-
gramu Phare 2003 – část II. Přestože během roku 2004 nebylo jasné, zda budou tyto prostředky na projekt CityRegio pro 
partnera z České republiky poskytnuty, udržovala Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje těsné kontakty s oběma 
partnery z Lipska a Lince, čímž byl dán impuls ke snadnějšímu zapojení Plzeňského regionu do celého projektu. Od srpna 
2004, kdy byla podepsána smlouva o financování, je Plzeňský region plnohodnotným partnerem v projektu. Díky finanční 
dotaci se také Regionální rozvojové agentuře Plzeňského kraje naskytly velmi výhodné podmínky pro iniciaci a následnou 
realizaci nových zajímavých rozvojových projektů v Plzeňském regionu v oblasti regionálního ekonomického rozvoje. 

Mezinárodní spolupráce projektových partnerů probíhá v současné době na velmi dobré úrovni. Vzájemná výměna zku-
šeností přispívá velkou měrou k jejich regionálnímu rozvoji, ale také k větší soudržnosti v rámci Evropské unie. Jediným 
významnějším problémem realizace projektu je soulad pravidel programu Phare s pravidly iniciativy ES Interreg IIIB 
CADSES, v jehož rámci jsou do projektu zapojeni němečtí a rakouští partneři. Program Phare má odlišné administrativní 
postupy a realizace projektu je tudíž v České republice v tomto ohledu mnohem náročnější. Administrativní nedostatky 
však nemohou být takovou překážkou efektivní implementace projektu, aby bylo mezinárodní partnerství a tím i celý pro-
jekt CityRegio jakkoli ohroženy. 

Dosavadní výsledky české části projektu byly prezentovány v březnu 2005 komisařce Danutě Hübnerové při její návštěvě 
města Plzně. Byl zdůrazněn význam projektu CityRegio, jako podklad pro navazující realizační projekt Vědeckotechnický 
park Plzeň, u kterého se očekává také financování z evropských zdrojů. 

Ukončení realizace projektu CityRegio je plánováno na 31. 12. 2005. Je však pravděpodobné, že úzká spolupráce jednotli-
vých mezinárodních partnerů nezanikne a bude pokračovat i v rámci iniciování nových podobných projektů v budoucnosti.

Ing. Jan Naxera
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje
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  Projekt LHASA – Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Projekt LHASA (Large Housing Areas Stabilisation Action) byl podán do 2. výzvy iniciativy Interreg IIIB CADSES. Tento 
projekt je zaměřen na problematiku rozsáhlých obytných celků, na jejich stabilizaci, zkvalitnění prostředí a další rozvoj 
plnohodnotného života jejich obyvatel. Důležitý je zde tedy nejen aspekt urbanisticko - architektonický a stavebně tech-
nický, ale především sociální a ekonomický.

V rámci celého prostoru CADSES představují rozsáhlé obytné celky, často situované na periferiích velkých měst, velmi 
důležitou oblast pro zajištění budoucí kvality života v urbanizovaných územích. Ve východní a střední Evropě, kde našlo 
svůj domov v panelových sídlištích okolo 30 miliónů obyvatel, přestavuje tento způsob bydlení dominantní podíl. Život
v panelových sídlištích je provázen problémy, se kterými se už západní Evropa, především Francie, setkala. Jedná se přede-
vším o problémy sociální segregace, která je základním problémem rozsáhlých obytných celků. V části bývalého východ-
ního Německa, v obrovských prefabrikovaných sídlištních celcích, se nyní projevuje zvyšující se nezaměstnanost, zhoršuje 
se bezpečnost obyvatel. V případě sídlištních celků se tedy jedná nejen o fyzický stav jednotlivých objektů, veřejné pro-
story mezi domy a způsob jejich využití, ale i o problémy sociální – migraci obyvatel, zvýšenou kriminalitu apod.

Projekt LHASA je cílen na oba okruhy problémů. Zkušenosti s regeneračními procesy jak v italských Benátkách, tak
v německém Berlíně a Lipsku jsou přenášeny do oblasti východní a centrální Evropy. Zkušenosti v této oblasti zde byly 
mnohem dříve než v obdobných lokalitách v centrální a východní Evropě. Tento způsob přenosu informací je přínosný pro 
další rozvoj rozsáhlých obytných celků v kontextu územního plánování, vývoje bytových domů, způsobu financování

Vizualizace objektu Vědeckotechnického parku Plzeň - výsledek studie proveditelnosti zpracované v rámci projektu 
CityRegio
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a kvality života. Implementace závěrů projektu LHASA přinese stabilizaci rozsáhlých obytných celků integrací územního 
plánování, nových iniciativ v oblasti rekonstrukcí obytných domů a možností nového využití dožilých budov a v neposlední 
řadě pak ve formě pilotních projektů týkajících se zvýšení zaměstnanosti a sociální stability.

Projekt LHASA byl zahájen k datu 1. 4. 2003, ukončen bude k 31. 3. 2006, celková doba trvání je tedy 36 měsíců. Celkové 
projektové náklady jsou 1 801 220,- EUR, přičemž ERDF fondy tvoří 1 122 512,- EUR, veřejné spolufinancování (partneři 
ze zemí EU) 570 250,- EUR, privátní spolufinancování (partneři ze zemí EU) 98 458,- EUR a veřejné spolufinancování 
(partneři ze zemí mimo EU) 10 000,- EUR. Vedoucím partnerem projektu LHASA (PP1 Lead Partner) je „Městský okres 
Marzahn – Hellersdorf , Berlín/Německo“, pověřenou osobou je pan Ansgar Tesch. 

Projektovými partnery jsou pak dále následující subjekty:
PP2 – Realitní a projektová společnost, Berlín/Německo
PP3 – Město Lipsko/Německo
PP4 – Německá asociace pro bydlení, urbanismus a prostorové plánování /Německo
PP5 – Město Benátky/Itálie
PP6 – Místní úřad XV. okrsku, Budapešť/Maďarsko
PP7 – Stavební bytové družstvo „Praga“, Varšava/Polsko 
PP8 – Městská radnice Tychy/Polsko
PP9 – Centrum pro komunitní práci, Banská Bystrica/Slovensko
PP10 – Město Plzeň/Česká Republika

Plánek území budoucího parku (B1) připravovaného v rámci projektu LHASA - součást presentace v Benátkách v říjnu 
2004

Best Practice Interreg IIIB a Interreg IIIC

KAPITOLA 4



26

Projekt LHASA je členěn do čtyř „pracovních balíčků“:
WP1 Plánování, studie, strategie
WP2 Nové iniciativy rozvoje bydlení
WP3 Způsob financování
WP4 Kvalita života/sociální integrace

Projekt probíhá dle akčního plánu a zahrnuje vedle práce na jednotlivých postupných krocích i workshopy, které jsou svým 
pracovním charakterem skutečně odbornou platformou, na které si jednotliví projektoví partneři vyměňují svoje pracovní 
zkušenosti a konfrontují je se zkušeností vedoucího partnera.Jak je patrné z předchozího textu, město Plzeň se zapojilo jako 
jediné z českých měst do mezinárodního projektu LHASA a věnuje tak pozornost regeneraci rozlehlých obytných celků. 
V porovnání s českými dotačními tituly se v projektu LHASA jedná o komplexnější přístup k otázce obyvatelnosti a další 
stabilizace rozsáhlých obytných území, důraz je kladen na zachování a případné zlepšování sociologických kvalit území, na 
bezpečnost. 

Město Plzeň, zastoupené svojí příspěvkovou organizací Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, se zapojilo do projektu
v rámci „pracovních balíčků“ WP1 a WP2. Na základě tzv. omezené výzvy v rámci iniciativy ES Interreg IIIB CADSES 
pak Plzeň využila možnosti a přihlásila se s žádostí o rozšíření projektu a financování z ERDF. K podání této žádosti byl 
nutný souhlas vedoucího partnera. Na základě dosavadní dobré spolupráce mezi vedoucím partnerem a městem Plzní 
vedoucí partner provedl doplnění celého projektu a Plzeň tak participuje i v rámci „pracovního balíčku“ WP4. Předmětem 
rozšíření je pilotní projekt „Park Vinice“. Po projednání s veřejností i odborníky se stane výsledek projektu podkladem pro 
realizační projekt. Výběr právě této lokality a tohoto záměru vychází především z požadavků obyvatel přilehlého sídliště 
Vinice, místní samosprávy i ze závěrů schváleného Programu rozvoje města Plzně a platného územního plánu. Tento kon-
cept navrhne nové zelené plochy, výtvarné prvky a nové plochy pro sport a hry. Náklady na pilotní projekt představují cca 
25 000,- EUR. Celkový rozpočet města Plzně v rámci projektu LHASA činí 30 000,- EUR, z čehož 75 %, tj. 22 500,- EUR 
je financováno z ERDF a 7 500,- EUR je vyčleněno pro spolufinancování z rozpočtu města.

A jaké jsou dosavadní zkušenosti města Plzně s projektem LHASA? Přestože se město Plzeň věnuje projektu intenzivně
v zásadě až od druhé poloviny roku 2004, lze říci, že se podařilo velmi rychle a aktivně zapojit do odborné diskuse, navázat 
odborné kontakty a vyměňovat si navzájem informace s vedoucím partnerem i s odbornými institucemi, zapojenými do 
projektu. Důkazem může být mezinárodní workshop, který se uskutečnil začátkem listopadu v Benátkách a na kterém Plzeň 
sklidila velké odborné uznání za svůj dosavadní podíl na aktivitách v rámci „pracovního balíčku“ WP1. Lze říci, že česká 
strana je svými zkušenostmi, odbornými poznatky a výstupy zcela srovnatelná s ostatními partnery. Přínosné jsou zejména 
výměny názorů s vedoucím partnerem, který vkládá do projektu nejen faktické zkušenosti z řešení obytných celků v bývalé 
východní části Německa, ale zejména metodické vedení a vyhodnocování zkušeností a poznatků všech zapojených part-
nerů. Výsledkem by mělo být vytvoření jakýchsi pravidel, která povedou ve své aplikaci k faktickému zlepšování kvality 
života v územích, kde žije ohromné množství lidí. Zkušenost partnerů z Polska, Maďarska a Slovenska je zde na základě 
obdobného společenského vývoje v zásadě stejná a tedy i názor na řešení problematiky rozsáhlých obytných celků by měl 
– logicky – být téměř shodný. Přesto je vzájemná výměna názorů velmi zřídkavá a s výjimkou setkání zprostředkovaných 
německým vedoucím partnerem projektu nedochází k žádným pracovním kontaktům. Určitou rezervu do budoucna lze tedy 
vidět v daleko větší a intenzivnější spolupráci. 

Projekt LHASA hodnotíme kladně a způsob jeho metodického vedení lze považovat jednoznačně za přínosný. Publikované 
ukázky jsou z dokumentace zpracované v rámci „pracovního balíčku“ WP1.

Ing. arch. Irena Králová
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
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  Projekt TRANs-IT – Eurovision, spol. s r.o.

Zaměření projektu a jeho cíle
Cílem projektu TRANs-IT je rozvoj oblastí partnerských regionů s využitím moderních informačních a komunikačních 
technologií a jejich vzájemné propojení. Projekt spojuje tyto regiony za účelem řešení společných problémů prostřednic-
tvím transferu znalostí, výměny zkušeností a aplikace a implementace metodologií, resp. pilotních projektů. Projekt svými 
aktivitami usiluje o zlepšení úrovně technologických parků a zón v jednotlivých regionech především s ohledem na posky-
tované služby za současného využití informačních technologií pro zvýšení zájmu o usídlování firem v těchto oblastech. 
Zároveň se zaměřuje na rozvoj oblasti wellness-turismu v závislosti na potřebách zákazníků – poskytování ekonomicky, 
kulturně a sociálně relevantních služeb s využitím lokálních zdrojů. 

Pojem wellness není v České republice zatím příliš zavedený, v návaznosti na trendy a tendence ze zahraničí však již 
začíná postupně vstupovat i na náš trh. Tímto výrazem jsou definovány aktivity směřující ke zdravému životnímu stylu 
zahrnující zdravou výživu, sport, relaxační aktivity a péči o tělo i duši. Wellness-turismus představuje pobyty turistů za 
účelem odpočinku formou regenerace a aktivní relaxace. Nabídka těchto pobytů je hlavním lákadlem většiny lázeňských 
destinací a zařízení léčebného typu, které kromě klasické léčby nabízejí i tyto wellness-aktivity pro celou škálu klientů. 
Cílovými skupinami projektu jsou turisté navštěvující partnerské regiony a využívající nově vytvořené wellness-nabídky, 
zaměstnanci inovačních firem v technologických parcích a zónách, management technologických parků a zón a další 
zaměstnanci působící v oblasti podnikání a wellness-turismu.

Eurovision, spol. s r.o. v projektu
Eurovision, spol. s r.o. se zabývá grantovým a dotačním poradenstvím pro programy EU, ale i pro národní zdroje. Mimo 
služby tohoto poradenství pro širokou škálu klientů (města, obce, neziskové organizace, podnikatelské subjekty a další) se 
společnost účastní jako projektový partner či koordinátor řady projektů v oblasti lidských zdrojů zpracovávaných v rámci 
programu Leonardo da Vinci, kde je umožněn další rozvoj vlastních aktivit firmy a formou partnerství v projektech i upev-
něna a dále rozvinuta spolupráce s konkrétním klientem.

Snaha o rozšíření spolupráce i v dalších oblastech působení společnosti, jako je regionální rozvoj a podpora podnikání, 
vedla společnost Eurovision, spol. s r.o. k partnerství v projektu, jehož podstatou je výměna zkušeností čtyř zemí v oblasti 
regionálního rozvoje, podpory místních zdrojů a potenciálů a podpory podnikání. Společnost byla oslovena díky dlouho-
dobé spolupráci s Dr. Frohn z Institutu pro strukturální politiku a hospodářský rozvoj v Halle, Německo, který je dalším 
partnerem projektu.

Veškeré dění v jednotlivých regionech je ovlivněno nejen samotnou regionální politikou,ale i finančními zdroji, které jsou 
pro regionální projekty k dispozici. Propojování potenciálních záměrů a disponibilních zdrojů pro tyto záměry je v podstatě 
základním principem poskytovaných služeb Eurovision, spol. s r.o. Realizací plánovaných aktivit projektu se zvýší schop-
nost společnosti cíleně oslovit subjekty, které se dění v regionu účastní a nabídnout jim pomoc při řešení otázky spolufinan-
cování jejich projektových záměrů jako jsou projekty turismu, volnočasových aktivit, ale i budování průmyslových zón a 
parků.

Hlavní činností v projektu je především zmapování a analýza stávajících podmínek pro vstup nových firem do regionu, 
rozvoj wellness-turismu v regionu Jižní Moravy a výměna zkušeností partnerských regionů v těchto oblastech s možností 
aplikací některých přístupů v konkrétním prostředí. Díky četným zkušenostem se zpracováním a přípravou projektů regi-
onálního i podnikatelského charakteru je Eurovision, spol. s r.o. kompetentním partnerem pro spolupráci při plánovaných 
aktivitách projektu.

Partneři a celkový rozpočet
■ Burgenlandkreis – kraj Burgenland, Naumburg, Německo (vedoucí partner)
■ ISW – Institut pro strukturální politiku a hospodářský rozvoj, Halle, Německo
■ ZSG – Místní společnost města Zeitz, Německo
■ Kurgesellschaft Bad Kösen mbH – lázně Bad Kösen, Německo
■ DANUBE – Evropské centrum pro podporu vzdělávání a technologií, Vídeň, Rakousko
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■ BIC Burgenland – Eisenstadt, Rakousko
■ Euro-Régio Ház Közhashnú Társaság– Euroregion Ház Közhasnú Társaság, Debrecen, Maďarsko 
■ Debrecen Regional and Innovation Industrial Park Ltd. – Regionální a inovační park, Debrecen, Maďarsko
■ Thermal and Medicinal Bath Company Debrecen – Lázeňská společnost Debrecen, Maďarsko
■ Amt der Burgenländischen Landesregierung – Úřad vlády spolkové země Burgenland, Eisenstadt, Rakousko
■ Ministerstvo vzdělávání a dopravy, Magdeburg, Německo

Celkový rozpočet projektu: 1 371 832 EUR 
Rozpočet Eurovision, spol. s r.o.: 40 000 EUR

Činnost českého partnera v rámci projektu, zaměření, očekávané přínosy
Eurovision, spol. s r.o. vychází při realizaci tohoto projektu z četných zkušeností se zpracováním a přípravou regionálních 
strategií, strategií mikroregionů a měst  a využití vazeb na příslušné instituce i zdroje informací, které spadají do oblasti 
technologických parků, průmyslových zón i oblasti volnočasových aktivit ve vazbě na využití nově se šířícího trendu zdra-
vého životního stylu – wellness.

V rámci jednotlivých pracovních aktivit se společnost jako jediný český projektový partner podílí na projektu realizací 
těchto aktivit:
■ zpracování analýzy stávajících regionálních podmínek pro rozvoj turismu, wellness-nabídek, technologických center

a průmyslových zón využívající zkušenosti ostatních partnerských regionů pro aplikaci v regionu Jižní Moravy za 
účelem vytvoření vazby mezi technologickými parky, průmyslovými zónami a wellness-turismem;

■ zpracování analýzy regionálních nabídek se zaměřením na technologické parky, průmyslové zóny a wellness-turismus;
■ spolutvorba webové stránky zaměřené na wellnes-turismus, technologické parky a průmyslové zóny a jejich synergii

v úzké spolupráci s regionální správou a ostatními partnery projektu;
■ spoluvytváření marketingové strategie wellness-turismu;
■ vytvoření regionální rozvojové strategie wellness-turismu.

Na základě tzv. omezené výzvy pro partnery z nových členských zemí EU účastnících se projektů v rámci iniciativy ES 
Interreg IIIB CADSES bez možnosti spolufinancování z prostředků ERDF a nově otevřené možnosti požádat o částečné 
spolufinancování z těchto zdrojů rozšířila společnost Eurovision, spol. s r.o. spektrum plánovaných činností v rámci pro-
jektu TRANs-IT na:
■ zpracování analýzy možností finanční podpory pro vznik, propagaci a činnosti technologických center, podnikatelských 

zón a wellness-turismu v regionu Jižní Moravy; 
■ přípravu pilotního projektu na základě analýzy a studie podmínek pro tvorbu wellness-nabídek v partnerských regionech 

s vazbou na analýzu možností financování a podpor v regionu Jižní Moravy ve spolupráci s partnery z regionu.

Problémy z přípravy a realizace projektu
Problémem se hned zpočátku ukázala otázka financování. Práce na projektu (osobní náklady) je součástí vlastního financo-
vání společnosti Eurovision, spol. s r.o. Otázka financování dalších nákladů (cestovné dle původních pravidel pro partnery 
ze zemí, které nebyly členy EU) zůstala nevyřešena, což vedlo k omezené účasti zástupců společnosti na mezinárodních 
konferencích a nutnosti hradit tyto náklady opět v rámci vlastních zdrojů, které ovšem nebyly zahrnuty do financování 
projektu. 

Situaci výrazně zlepšila možnost dodatečně zažádat o spolufinancování z prostředků státního rozpočtu a ERDF, kde jsme 
již zahrnuli i náklady na cestovné a ubytování v rámci konferencí projektu TRANs-IT a na zpracování dalších studií. 
Vzhledem k tomu, že se však náklady předkládají k proplácení vždy zpětně a celkový proces vyúčtování je velmi zdlou-
havý, vede tento postup k tomu, že veškeré aktivity v projektu nad rámec plánovaného rozpočtu osobních nákladů musely 
být a určitý čas ještě budou financovány pouze z vlastních zdrojů společnosti bez možnosti zpětného uplatnění formou 
vyúčtování v projektu.

Best Practice Interreg IIIB a IIIC
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Mírné komplikace nám také způsobila některá nejasně definovaná pravidla pro účtování a prokazování práce na projektu:
■ instrukce v angličtině, což může vést k častým chybám v interpretaci a různému porozumění vysvětlujícího textu, 
■ nutnost zohlednit také národní pravidla pro finanční kontrolu, což vede k diskusím o způsobilých výdajích s vedoucím 

partnerem. 

Závěr:
Přes některé drobné administrativní a finanční komplikace vnímáme účast v iniciativě ES Interreg IIIB CADSES, resp. pro-
jektu TRANs-IT jako velmi přínosnou. Mezinárodní platforma projektu, tvořená zástupci dotčených institucí regionálního 
rozvoje příslušných partnerských zemí, umožňuje zhodnotit konkrétní situaci a problematiku na základě porovnání s jinými 
regiony a vytvořit a aplikovat takový model, který zužitkuje všechny dostupné a již realizované zkušenosti ostatních a bude 
moci efektivně fungovat v podmínkách konkrétního regionu. Vzhledem ke zkušenostem ostatních partnerů projektu a jejich 
ochotě pomoci při sporných momentech se nám daří uskutečňovat aktivity projektu tak, jak byly plánovány. 

Ing. Lucie Bilíčková
koordinátorka projektu
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  Projekt REDETRAL - město Břeclav (vedoucí partner)

Důvody vzniku projektu a zapojení do iniciativy ES Interreg IIIC
Město Břeclav již několik let řeší dopravně-logistický problém – jako křižovatka dvou železničních koridorů a jedné dál-
nice (D2) a vzhledem k bezprostřední blízkosti rakouských hranic je nanejvýš vhodným místem pro výstavbu překladiště 
kombinované dopravy, tzv. logistického centra. Vedeno snahou vybudovat co nejkvalitnější logistické centrum a případně 
získat nejlepší zkušenosti od jiných zahraničních partnerů při stanovování strategie přípravy takovéto aktivity, rozhodlo se 
město Břeclav zapojit do iniciativy ES Interreg IIIC, kde je právě takováto meziregionální spolupráce při řešení společných 
témat napříč státy Evropské unie možná. 

Pro účely projektu v rámci iniciativy ES Interreg IIIC byla problematika dopravní logistiky pojata v kontextu regionálního 
rozvoje, který je nosným tématem pro všechny evropské regiony a tedy pro všechny zúčastněné projektové partnery.
Město Břeclav využilo příležitosti a připravilo projekt REDETRAL (REgional DEvelopmnet and TRAnsport Logistics) 
– Regionální rozvoj a dopravní logistika pro 3. výzvu iniciativy ES Interreg IIIC, do které se podávaly projektové žádosti 
ke konci dubna 2004, tedy ještě před vstupem ČR do EU a v níž již mohli partneři z přistupujících zemí žádat o prostředky 
z ERDF.

Cíle projektu
■ vytvořit prostředí spolupráce pro rozvoj regionálních dopravních projektů v evropských regionech a tím nastartovat 

proces meziregionální spolupráce v této oblasti
■ přenos zkušeností s využíváním strukturálních fondů a jiných finančních zdrojů EU pro dopravně-logistické projekty ze 

zkušených členských států EU na nové členské země EU (v regionech Cíle 1 a 2)
■ na základě „nejlepší zkušenosti“ členských zemí navrhnout institucím odpovědným za regionální a územní rozvoj 

způsob, jak zohledňovat dopravní logistiku při tvorbě plánovacích strategických dokumentů
■ vytvořit a publikovat rozvojovou strategii pro tento druh projektů, která může být využita i pro další podobné projekty v 

ČR a v Evropě
■ zkontrolovat a doplnit doposud vypracované studie a analýzy pro investiční projekty
■ vyškolit klíčové osoby v nových členských zemích EU v oblasti přípravy logistických projektů z pohledu technického, 

finančního a právního

Budoucí výstupy projektu
■ analýzy partnerských regionů
■ příručka pro zpracovávání strategických regionálních dopravně-logistických projektů (obecná strategie)
■ přípravná plánovací dokumentace pro pilotní projekty zejména z hlediska trans-evropských sítí, dopadů na životní pro-

středí, dopravních uzlů, řešení otázky subdodavatelů 
■ marketingové studie pro pilotní projekty
■ školení týkající se technické, finanční a právní problematiky při přípravě a realizaci dopravně-logistických projektů 
■ společná jednání, semináře, konference 
■ internetové stránky, tisková prohlášení
■ články do novin a odborného tisku/odborných periodik

Přípravná fáze projektu
Podmínkou realizace projektu v rámci iniciativy ES Interreg IIIC je samozřejmě zapojení více partnerů a výhodou účast 
minimálně jednoho partnera z jiné zóny než z které pochází vedoucí partner projektu (město Břeclav). Z tohoto důvodu se 
Břeclav rozhodla na základě předchozích partnerských vztahů oslovit některé další regiony. Postupně tak byly osloveny 
Jihomoravský kraj, město Žilina a státní subjekt Shannon Development (strategický irský partner operující mimo jiné
v oblasti dopravní logistiky).
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Best Practice Interreg IIIB a IIIC



31

Zástupci města Břeclav se poté ve dnech 29. – 30. března 2004 zúčastnili v Brně semináře pro vedoucí partnery projektů, 
který byl organizován Společným technickým sekretariátem (JTS) iniciativy ES Interreg IIIC – zóna Východ ve spolupráci 
s Ministerstvem pro místní rozvoj a Jihomoravským krajem. V rámci semináře Břeclav využila možnosti individuální 
konzultace s finančním a programovým manažerem JTS a na základě této diskuse bylo doporučeno přibrat do projektu ještě 
minimálně jednoho partnera. Město Břeclav získalo kontakty na potenciální partnery právě od pracovníků JTS a následně 
rozšířilo svůj projekt o další tři partnery z Německa, Portugalska a Rakouska.

Při samotném zpracovávání žádosti je nutné popsat aktivity všech partnerů. Z tohoto důvodu je nezbytná neustálá prů-
běžná spolupráce s partnery již ve fázi zpracovávání žádosti. Také otázka způsobilosti výdajů je poměrně zásadní a každý 
partner si musí být přesně vědom, jaké náklady je možné v rámci projektu spolufinancovat z prostředků ERDF. Stěžejní 
je rovněž příprava celkového rozpočtu projektu, který musí být sestaven pouze na základě zpracovaných dílčích rozpočtů 
za jednotlivé partnery jako suma všech partnerských rozpočtů v jednotlivých rozpočtových položkách a letech. Během 
této přípravné fáze je vhodné konzultovat jednotlivé postupy s pracovníky JTS, případně Ministerstva pro místní rozvoj. 
Zástupci města Břeclav současně absolvovali jednu konzultační cestu do Vídně, kde byla rozpracovaná verze žádosti přímo 
konzultována se zástupci JTS. I to se později ukázalo jako velice přínosný krok v přípravné fázi.

Schválení projektu
V červenci 2004 na zasedání Řídicího výboru iniciativy ES Interreg IIIC – Východ byl projekt REDETRAL schválen
s podmínkami ke spolufinancování v rámci této iniciativy. Tyto podmínky a návrhy na změny vznesené Řídicím výborem 
musely být ze strany vedoucího partnera splněny a zapracovány do projektové žádosti do stanovené lhůty, a to do konce 
září 2004. V případě projektu REDETRAL se podmínky týkaly zejména úpravy rozpočtu, především pak snížení položky 
externích nákladů v rámci celého projektu. Ve dnech 26. - 27. července JTS organizoval ve Vídni seminář pro partnery 
předběžně schválených projektů, kde zástupci Břeclavi individuálně konzultovali vhodné zapracování jednotlivých při-
pomínek. Břeclav poté ve stanoveném termínu tyto připomínky zapracovala a odeslala na JTS do Vídně. Tím se město 
Břeclav stalo prvním vedoucím partnerem z České republiky v rámci iniciativy ES Interreg IIIC.

Schválení projektu bylo městu Břeclav oznámeno v písemné podobě s příslibem zaslání Smlouvy o poskytnutí prostředků 
z ERDF (tzv. Subsidy Contract), která je vždy uzavírána mezi vedoucím partnerem projektu a Řídicím orgánem. Vzhledem 
k tomu, že tato smlouva nebyla zaslána ze strany JTS do konce roku 2004 a projekt tedy nemohl být zahájen dle harmono-
gramu stanoveného v projektové žádosti (původní doba realizace projektu: 11/2004 – 04/2007) ještě na konci roku, musela 
Břeclav na začátku roku 2005 požádat o přesun některých aktivit, které měly být původně realizovány ještě v roce 2004, do 
prvního pololetí roku 2005. Administrace této žádosti trvala také několik týdnů, a proto město Břeclav obdrželo Smlouvu
o poskytnutí prostředků z ERDF až 11. února 2005, tedy více než 4 měsíce od definitivního schválení projektu.

Je ovšem mylné se domnívat, že ihned po obdržení této výše zmíněné smlouvy od JTS je možné ze strany města Břeclav 
zahájit realizaci projektu. Konečná verze této smlouvy totiž slouží městu jako jediný oficiální právně závazný dokument, na 
jehož základě může být realizace takovéhoto projektu formálně odsouhlasena výkonnými orgány města, kterými jsou rada 
a zastupitelstvo. Proto je třeba ještě před samotným zahájením aktivit projektu získat kladné stanovisko těchto městských 
orgánů.

Město Břeclav proto reálně plánuje zahajovací setkání všech projektových partnerů na půdě města (tzv. kick-off meeting) 
na přelomu března a dubna 2005. Na tomto setkání si jednotliví partneři navzájem přesně vymezí své role v rámci projektu, 
bude ustaven Řídící výbor projektu a jeho pravomoci a vedoucí partner (Břeclav) dohodne s ostatními projektovými part-
nery způsob administrace projektu, např. formu a strukturu podávání zpráv, spolupráci uvnitř projektu apod.

Ing. Tomáš Mečíř
Zpracovatel žádosti

KAPITOLA 5
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  Projekt ICN – Královéhradecký kraj

Cíl projektu: 
Síť pro transformaci průmyslu si klade za cíl podporovat dialog mezi regiony a místními autoritami o řadě otázek z oblasti 
sociální, ekonomické a ekologické, které souvisí nejen, ale především s transformací průmyslu.

V rámci sítě má největší význam těchto pět hlavních témat:
■ ekonomický rozvoj malého a středního podnikání (MSP);
■ politika lidských zdrojů a sociální politika;
■ obnova průmyslových oblastí;
■ inovace a technologie; 
■ implementace strukturálních  fondů. 

Pro těchto pět témat byly v rámci projektu vytvořeny pracovní skupiny, které jsou složeny z odborníků na danou oblast, 
zastupujících jednotlivé projektové partnery. Síť poskytuje prostor pro výměnu nápadů a zkušeností v těchto pěti oblastech 
a partneři přispívají svými odbornými znalostmi prostřednictvím zprostředkovatelských organizací, které se jednotlivými 
tématy zabývají. Ty pak dále koordinují činnosti jednotlivých pracovních skupin, což zaručuje udržitelný účinek projektu 
sítě. Kontakty a zkušenosti jsou okamžitě předány příjemcům, t.j. malým a středním podnikům, průmyslu a státní správě
a mají tedy trvalý dopad.

Trvání projektu: červen 2003 – červen 2006

Vedoucí partner projektu:
Landes-Gewerbeförderungsstelle des nordrhein-westfälischen Handwerks e.V. (LGH)

Projektoví partneři projektu:
Skilled Trades Promotion Board of North Rhine Wesphalia (Rada pro podporu koncesních živností Severního Porýní
a Vestfálska)
Innovative employment promotion company GmbH (Společnost pro podporu zaměstnanosti)
Zenit GmbH (Středisko pro inovace a technologie severního Porýní a Vestfálska)
North Lanarkshire Council (NLC) - region North Lanakshire
West Midlands Local Government Association (WMLGA) – sdružení místních vlád
Business Link Birmingham and Solihull – Agentura pro podporu podnikání Birmingham
Advantage West Midlands – Regionální rozvojová agentura West Midlands
Government Office for the West Midlands – region West Midlands
Regional council of Lorraine – region Lorraine
Regional council of Champagne-Ardenne – region Champagne-Ardenne
Municipality of Terni – město Terni
Consortium of industrial areas of Terni - Narni – Spoleto – Consorcium průmyslových oblastí
Institute for Research and Training in Specialised Materials – Institut pro vzdělávání a výzkum
County Administration of Västmanland – region Västmanland
Mälardalen University, Department for Innovation, Design and Product Development - Univerzita Mälardalen
Foudation Europa Institute –Iinstitut pro Evropu
County Council of Västmanland - region Västmanland
Regional Development Agency Ostrava – Agentura pro regionální rozvoj Ostrava
Hradec Kralove Region – Královéhradecký kraj
Silesia Voivodeship – Slezské vojvodství
West Hungarian Research Inst. of Centre for Reg. Studies of Hung. Acad.of Science – Západomaďarský vědecko –
– výzkumný institut
Province of Limburg – region Limburg
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Všichni projektoví partneři projektu (22 partnerů z 9 zemí EU) se pravidelně scházejí třikrát za rok, aby společně řešili 
otázky týkající se výše uvedených témat. 

Historie zapojení partnera z ČR 
Na služební cestě do Bruselu, kde jsem se měla seznámit s projekty zaměřenými na téma Podpora malých regionálních 
letišť, jsem byla oslovena organizací EIRA, zda bychom neměli zájem se tohoto projektu zúčastnit.

Činnost českého partnera v rámci projektu, zaměření, očekávané přínosy
Královéhradecký kraj je velmi aktivní v oblasti lidských zdrojů a sociální politiky, v oblasti implementace strukturálních 
fondů a nyní se rozbíhá spolupráce i v oblasti podpory malých a středních podniků. Dalším českým projektovým partnerem 
je Regionální rozvojová agentura Ostrava, která se především angažuje v otázkách obnovy průmyslových oblastí
a v oblasti rozvoje inovací a technologií.

V současné době je realizace projektu za svou polovinou a první výsledky jsou již viditelné. V rámci jednotlivých pracov-
ních skupin se rýsují náměty na další konkrétní spolupráci a projekty mezi partnery. V říjnu 2004 proběhl první twinning 
projektu v rámci pracovní skupiny „lidské zdroje a sociální politika“, který se konal v Královéhradeckém kraji. V únoru 
proběhl v pořadí druhý twinning v Birminghamu, zaměřený na implementaci strukturálních fondů a podporu malých a 
středních podniků. Zkušenosti našich západních partnerů jsou pro nás velmi cenné, především proto, abychom se poučili
z jejich chyb.

Problémy z přípravy a realizace projektu 
Největší problém shledáváme v nalezení správné cesty ke kontrole naplňování cílů žádosti na úrovni projektových partnerů. 
Vzhledem k rozsahu projektu realizovaného v rámci iniciativy ES Interreg IIIC a počtu zapojených projektových partnerů 
žádost popisuje cíle na úrovni projektu jako celku a nezachází detailně do úrovně projektového partnera. 

Závěr
Centrum evropského projektování je pří-
spěvkovou organizací Královéhradeckého 
kraje, zřízenou za účelem přípravy
a realizace projektů kraje. Po svém 
vzniku jsme se snažili o vyřešení pozice 
naší organizace ve všech programech 
spolufinancovaných ze strukturálních 
fondů tak, aby byl všude zachován stejný 
princip. Vzhledem k tomu, že projekt 
ICN byl schválen již v rámci první výzvy 
iniciativy ES Interreg IIIC v roce 2003, 
má náskok v realizaci před ostatními 
programy spolufinancovanými ze struk-
turálních fondů. Z tohoto důvodu bylo 
nezbytné nejdříve vyřešit pozici Centra 
evropského projektování při vykazování 
nákladů projektu při kontrole prvního 
stupně. Interreg IIIC je díky svému způ-
sobu implementace, kdy Řídící orgány 
iniciativy jsou mimo Českou republiku, 
hůře uchopitelný pro řadu subjektů v ČR. Projekt ICN - účastníci setkání pracovních skupin ve Västmanlandu

Rozpočet Královéhradeckého kraje 54 000,- EUR

podíl kraje: 25% (13 500,- EUR)

dotace z EU: 75% (40 500,- EUR)

Best Practice Interreg IIIB a Interreg IIIC

KAPITOLA 5



34

Program Interreg IIIC

Naše pozice byla vyřešena po jednáních s Národním koordinátorem a se zástupci CRR ČR tak, aby veškeré činnosti byly   
v souladu s evropskou a českou legislativou a také s pravidly Interreg. Na tomto místě musíme poděkovat Národnímu koor-
dinátorovi za vstřícnost a pomoc při řešení našich problémů.

Lada Nevečeřalová
projektový manažer Centra evropského projektování

  Projekt STRATCULT – Jihočeský kraj

Jihočeský kraj je od září 2003 zapojen do projektu Interreg IIIC - zóna Východ s názvem Společná strategie přeshraničního 
a meziregionálního rozvoje v oblasti kultury ve střední Evropě (STRATCULT). Realizace projektu byla započata v červenci 
2004 a bude ukončena v červnu 2007. 

Ke spolupráci byl Jihočeský kraj vyzván koordinátorkou projektu paní Sylvií Amann. Odbor kultury, cestovního ruchu
a památkové péče shledal projekt přínosným pro získání nových zkušeností v oblasti kultury, a proto se do něj zapojil. 
Cílem projektu je zpracování podkladů a získání zkušeností nezbytných pro vytvoření společné střednědobé strategie roz-
voje oblasti kultury ve střední Evropě na přeshraniční a meziregionální úrovni.

Celkové náklady projektu jsou 542 118,- EUR.
 
Partneři projektu:
1. Vedoucí partner – Regionální vláda Horního Rakouska
2. Regionální vláda Štýrska – Rakousko
3. Jihočeský kraj – národní spolufinancování 22 588,- EUR, z ERDF 67 765,- EUR, celkem 90 353,- EUR
4. Technologické a inovační centrum údolí Drávy – Slovinsko
5. Regionální rozvojové centrum – Slovinsko
6.  Město Jyväskylä - Finsko 

Po zahájení projektu byly k jeho publicitě zřízeny webové stránky projektu: http://www.strategyforculture.net, které jsou 
spravovány vedoucím partnerem. Jsou vedeny pouze v anglickém jazyce.

Úspěchy
Zapojením Jihočeského kraje do projektu STRATCULT se zlepšuje spolupráce kraje v oblasti kultury na přeshraniční
a meziregionální úrovni. V rámci projektu v období červenec – prosinec 2004 každý projektový partner sbíral informace
o probíhajících, ale také již zrealizovaných kulturních projektech financovaných z některého evropského programu (Phare, 
Interreg atd.). Očekávaný cíl sběru informací o kulturních projektech byl naplněn. Výsledkem bylo získání základních 
údajů a informací o 9 projektech realizovaných a financovaných v letech 2000 – 2004 (např. Jihočeské vítání léta 2004 
– Phare CBC, Expozice gotického umění ze sbírek opatství – Phare CBC, Spolupráce v rámci realizace kulturního pro-
gramu v roce 2004 – Phare CBC, Regionální mezinárodní slavnosti solné Zlaté stezky 2003 – Phare CBC,…). Na základě 
výsledku sběru informací byla vedoucím partnerem projektu STRATCULT vytvořena souhrnná tabulka s komentářem pro 
porovnání zkušeností a problémů jednotlivých partnerských regionů s evropskými fondy. 

V dalším období budou probíhat semináře a tiskové konference, které budou postupně hostit všichni projektoví partneři. 
Náplní těchto setkání bude mapování projektů, které se vztahují ke kultuře, a vytváření společné strategie na podporu kul-
tury v rámci partnerských zemí a čerpání prostředků ze strukturálních fondů pro financování kulturních projektů.

Ke 4. červnu 2004 byla Jihočeským krajem podána žádost o příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu 50% národního spo-
lufinancování projektu STRATCULT, které bylo ze strany Ministerstva pro místní rozvoj vyhověno a kraji bude poskytnuta 
dotace ve výši 367 624,- Kč. 
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Problémy
Problémy s realizací projektu STRATCULT na meziregionální úrovni se nevyskytly. V období červenec – prosinec 2004 
proběhly všechny naplánované aktivity. Krajský úřad se potýkal zejména s problémy neexistujících podmínek a pracovních 
postupů pro zapojení do mezinárodního projektu. Musely být vytvořeny nové pracovní postupy pro zapojování jednotlivých 
odborů krajského úřadu do projektů v rámci iniciativy ES Interreg.

Jisté potíže také způsobilo vypracování finanční zprávy pro kontrolu 1. stupně. Problémy byly zejména s požadavkem 
CRR ČR na originalitu účetních dokladů, se složitostí vykazování výše mezd a dále se stanovením výše administrativních 
nákladů na 1 hodinu práce pracovníka, zabývajícího se realizací projektu. Proběhly četné konzultace s pracovníky CRR 
ČR v Praze a Písku, jejichž výsledkem bylo určení jednotného koeficientu administrativních nákladů, používaného všemi 
českými projektovými partnery projektů v rámci Interreg IIIC a Interreg IIIB CADSES. Se spoluprací s CRR ČR je na 
Krajském úřadu velká spokojenost. 

Ing. Sylva Jindřichová
Ing. Helena Mašková

Krajský úřad Jihočeského kraje

  Projekt S.I.P.R.O.C.I. – Jihočeský kraj

Dalším projektem, do kterého je Jihočeský kraj v rámci iniciativy ES Interreg IIIC zapojen, je projekt „Meziregionální 
odpovědnost za přírodní katastrofy a havárie (S.I.P.R.O.C.I.)“. Cílem tohoto projektu je zlepšit prostřednictvím meziregi-
onální spolupráce napříč Evropou místní a regionální přístup k řešení neštěstí a katastrof, a to prostřednictvím vzájemné 
výměny informací, zkušeností a znalostí. Ačkoliv byl začátek projektu naplánován na leden 2004, vyskytly se problémy 
se schválením žádosti, kdy JTS požadoval doplňující informace k projektu. Projekt byl zahájen až koncem května 2004. 
Vzhledem k tomu, že je nutné dodržet termín ukončení projektu (31. 12. 2006), je snaha naplánované činnosti zkrátit, 
aby se časový skluz dohnal. Z důvodu pozdního zahájení projektu nejsou zatím k dispozici žádné konkrétní výstupy. 
Spolupráce mezi Jihočeským krajem a vedoucím partnerem projektu je velmi dobrá. Vedoucí partner ochotně zodpovídá 
jakékoliv dotazy a je vidět, že s vedením projektu má již velké zkušenosti.

Podmínkou pro čerpání finančních prostředků z ERDF je dostatečná prezentace projektu, proto byly zřízeny webové 
stránky projektu http://hermes.westgate.gr/siproci, které jsou vedeny v jazycích všech projektových partnerů. Jihočeský 
kraj proto zajišťuje překlad článků do češtiny. Kraj dále zveřejňuje informace o projektu na svých webových stránkách: 
www.kraj-jihocesky.cz, kde je umístěn odkaz na oficiální stránky projektu, instituce zabývající se civilní ochranou a infor-
mace o krizovém řízení. V nejbližší době budou zveřejněny články a fotografie týkající se projektu. Oddělení krizového 
řízení Jihočeského kraje také publikovalo článek týkající se projektu v odborném časopisu Stodvanáct, který se zabývá 
požární ochranou, integrovaným záchranným systémem a ochranou obyvatelstva. 

Ing. Sylva Jindřichová
Ing. Marta Spálenková

Krajský úřad Jihočeského kraje
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Interreg IIIB CADSES Interreg IIIC

Kontaktní místo Kontaktní místo
Ing. Jitka Křepelová Mgr. Alice Hanzlíčková
Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj
odbor územně a stavebně správní odbor územně a stavebně správní
Staroměstské nám. 6 Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1 110 15 Praha 1
pracoviště Letenská 3 pracoviště Letenská 3
Tel.: +420 224 862 256 Tel.: +420 224 862 254
Fax: +420 224 862 284 Fax: +420 224 862 284
E-mail: jitka.krepelova@mmr.cz E-mail: alice.hanzlickova@mmr.cz

Společný technický sekretariát  Společný technický sekretariát – Východ
An der Kreuzkirche 6 Schlesinger Platz 2
D-01001 Drážďany 1080 Vídeň
Tel.: +49 351 488 10 21 Tel.: +43 1 4000 76142
Fax: +49 351 488 10 25 Fax: +43 1 4000 9976141
E-mail: cadses@jts.dresden.de E-mail: east@interreg3c.net

Kontrola prvního stupně v ČR

Centrum pro regionální rozvoj ČR
Vinohradská 46
120 21 Praha 2
Ing. Dušan Vítek, Ing. Michaela Houfková
Tel: +420 221 580 266 (221)
Fax: +420 221 580 276
E-mail: houfkova@crr.cz, vitek@crr.cz , crr@crr.cz
Internet: www.crr.cz

Centrum pro regionální rozvoj ČR vykonává kontrolu prostřednictvím svých poboček v regionech soudržnosti NUTS II

Pobočka pro NUTS II Praha
nám. Míru 9 (Národní dům), 120 53 Praha 2
Tel: 221 596 520
Fax: 221 596 524
E-mail: pokorny@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Střední Čechy
nám. Míru 9 (Národní dům), 120 53 Praha 2
Tel.: 221 596 550
Fax.: 221 596 553
E-mail: dlouhy@crr.cz
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Pobočka pro NUTS II Jihozápad
Karlova 108, 397 01 Písek
Tel.: 382 224 414
Fax.: 382 224 415
E-mail: buresova@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Severovýchod
U Koruny 73, 500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 580 411
Fax.: 495 580 413
E-mail: macura@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Severovýchod - pracoviště Liberec
tř. Milady Horákové 185/66, 460 06 Liberec
Tel.: 482 736 343
Fax.: 482 736 305
E-mail: charuzova@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Severozápad
Školní 1183/10, 430 01 Chomutov
Tel.: 474 623 720
Fax.: 474 623 721
E-mail: uhricek@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod
Dvořákova 14/44, 602 00 Brno
Tel.: 542 425 236
Fax.: 541 212 357
E-mail: solc@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Střední Morava
Jeremenkova 40 B, 772 00 Olomouc
Tel.: 587 337 704
Fax.: 587 337 702
E-mail: schmied@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Moravskoslezsko
28. října 165, 709 00 Ostrava
Tel.: 597 081 424
Fax.: 597 081 425
E-mail: ondrejek@crr.cz
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