
Slovo ministra
Vážené dámy, vážení pánové,

program předchozího programovacího období INTERREG IIIA si kladl  
za   cíl  posílit  a zkvalitnit  obchodní,  hospodářské,  turistické a kulturní  
vztahy  mezi  sousedícími  regiony  a  zvýšit  tak  růst  celkové  sociální  
a  ekonomické  úrovně  příhraničních  oblastí.  Evropská  unie  poskytla  
České republice pro toto období cca 55 mil. eur. 

Počátky  INTERREGu  můžeme  vidět  už  v  roce  1990,  kdy  zazněla  
myšlenka  Evropských  společenství  o  rovnoměrném  rozvoji  regionů  
v  evropském  prostoru.  INTERREG  tak  byl  koncipován  jako  nástroj,  
který  umožňuje  postupnou  integraci  evropského  území  a  
připravuje  pohraniční  oblasti  členských  států  na  přechod  
do jednotného evropského prostoru bez vnitřních hranic.

   Jiří Čunek
          ministr pro místní rozvoj

V novém programovacím období dojde v souvislosti s naším začleněním do tzv. schengenského 
prostoru  k  odstranění  hraničních  kontrol.  Je  zřejmé,  že  přeshraniční  spolupráce  regionů  v 
nejrůznějších  oblastech  od  cestovního  ruchu,  kultury  a  vzdělávání  až  po  rozvoj  dopravní 
dostupnosti  a zlepšování  životního prostředí  se tím dále zintenzivní.  Jsem rád,  že  všechny tyto 
aktivity budou i nadále spolufinancovány z evropských fondů. V českých příhraničních oblastech 
tak mohou být v nadcházejících letech 2007-2013 realizovány projekty za více než 350 mil. eur. 
Přeji  budoucímu  programu  mnoho  dalších  kvalitních  a  úspěšně  realizovaných  projektů.



Iniciativa Společenství INTERREG IIIA 
2004-2006
Programy přeshraniční spolupráce mají  v České republice poměrně dlouhou tradici.  Předvstupní 
program CBC (Cross-Border  Co-operation)  Phare byl  nastartován na česko-německé hranici  už 
v roce 1994. O rok později byl zahájen i česko-rakouský program. Spolupráce mezi kandidátskými 
zeměmi začala v roce 1999 na základě rozhodnutí Evropské komise, přičemž na česko-slovenské 
hranici  proběhl  pouze  první  ročník.V letech  1995 a 1996 se  uskutečnily  i trilaterární  programy 
(česko-německo-polský a česko-rakousko-slovenský).

Vstupem do Evropské  unie  k 1. květnu  2004 získala  Česká  republika  možnost  účastnit  se  třetí 
programové etapy (2000–2006) této iniciativy na rozvoj přeshraniční spolupráce mezi členskými 
zeměmi  Evropské  unie.  Jejím  hlavním  cílem  je  překonávání  nevýhod  plynoucích  z příhraničí 
(v rámci státu periferní polohy dané oblasti). 

Oproti CBC Phare byla rozšířena dotační oblast. Programy Iniciativy Společenství INTERREG IIIA 
pokryly  nově  celé  území  krajů  (dříve  se  týkalo  pouze  okresů  v pohraničí)  s výjimkou  Prahy 
a Středočeského  kraje.  Dále  došlo  k rozdělení  česko-německého  programu  na  dva  dílčí:  se 
Svobodným  státem  Sasko  a se  Svobodným  státem  Bavorsko.  U těchto  dvou  programů  a také 
u programu  s Rakouskem  jsme  přistoupili  k probíhajícím  programům  Iniciativy  Společenství 
INTERREG IIIA (na začátku programovacího období 2000–2006 byl na saské, bavorské a rakouské 
straně  realizován  příslušný  program Iniciativy Společenství  INTERREG IIIA a na  české  straně 
program CBC Phare, který byl po vstupu České republiky do Evropské unie přeměněn na program 
Iniciativy  Společenství  INTERREG  IIIA,  přičemž  již  vyhlášené  ročníky  programu  CBC Phare 
dobíhají  v roce  2006).  Ve  skutečnosti  však  začal  proces  přibližování  programu  CBC  Phare 
k Iniciativě  Společenství  INTERREG  IIIA na  těchto  hranicích  rokem 2000  (od  tohoto  období 
existoval  pouze  jeden  programový  dokument,  který  obsahově  a do  značné  míry  i procedurálně 
vymezil  oblasti  a podmínky  pro  přeshraniční  spolupráci).  Tyto  tři  programy  tak  mohly  být 
vyhlášeny k 1.  červenci  2004.  Poněkud  složitější  byla  situace  u programů  s novými  členskými 
zeměmi (Slovenskou republikou a Polskou republikou). Zde musel být vytvořen nový programový 
dokument, včetně ustavení příslušných implementačních struktur (zejména Společného technického 
sekretariátu),  a proto  byly  tyto  programy vyhlášeny  o něco  později.  Se  Slovenskou  republikou 
28. října 2004 a s Polskou republikou 28. února 2005. 

Žadatelé mohli návrhy svých projektů předkládat průběžně na příslušné Sekretariáty Regionálních 
rad (u programů se Svobodným státem Sasko, Svobodným státem Bavorsko a Rakouskem) nebo na 
Společný  technický  sekretariát  (u  programů  se  Slovenskou  republikou  a Polskou  republikou). 
Každý projekt musel projít nastaveným systémem kontrol a hodnocení. Nejprve byla provedena 
kontrola formálních náležitostí. Při splnění těchto požadavků byl projekt zaregistrován. Následovala 
kontrola přijatelnosti projektu (například vhodnost žadatele či vhodnost aktivit). Poté se hodnotila 
technická  a finanční  stránka  (například  adekvátnost  nákladů)  a regionální  přínos  a dlouhodobá 
udržitelnost projektu. Na závěr proběhlo hodnocení přeshraničního významu (kvality přeshraniční 
spolupráce) a dopadu na partnerskou zemi. Podle data doručení byly projekty zařazeny na nejbližší 
zasedání Řídícího výboru, který rozhodoval o jejich spolufinancování. Definitivně byly schváleny 
rozhodnutím  ministra  pro  místní  rozvoj.  Maximální  podíl  prostředků  z  Evropského  fondu 
regionálního rozvoje mohl činit 75 % z celkových způsobilých výdajů projektu a maximální výše 
podpory ze  státního  rozpočtu  5  %.  Projekt  byl  právně  navázán  na  základě  vydání  Rozhodnutí 
o účasti  (státního  rozpočtu)  a strukturálních  fondů na  financování  akce.  Před  1.  září  2005 byla 
nedílnou součástí rozhodnutí Smlouva o financování v rámci Iniciativy Společenství INTERREG 
IIIA. Po tomto datu byla na základě rozhodnutí Ministerstva financí nahrazena Podmínkami pro 
poskytnutí dotace. Výdaje však byly uznatelné již od data registrace projektu, výdaje na přípravu 
projektové dokumentace  (maximálně 5 % celkových nákladů)  dokonce ještě  před tímto datem. 
Veškeré  platby  byly  propláceny  zpětně  (po  ukončení  projektu)  na  základě  předložené  žádosti 



o platbu  a po  provedení  finanční  a věcné  kontroly  ze  strany  Centra  pro  regionální  rozvoj  ČR. 
Výjimku tvořily projekty s rozpočtem větším než 4 mil. Kč a zároveň s dobou realizace delší než 1 
rok. Příjemci je mohli rozdělit do několika etap, minimální velikost jedné platby však musela činit 
alespoň 1 mil. Kč. 

Nedílnou součástí byl i Dispoziční fond (Fond mikroprojeků, Fond malých projektů), který navázal 
na Společný fond malých projektů realizovaný v rámci CBC Phare. Orientoval se především na 
neinvestiční  (měkké)  projekty  (různá  setkávání,  společenské  akce,  sportovní  turnaje,  výměny 
mládeže, spolupráce škol, atd). Správcem byly příslušné euroregiony. Vlastní administraci prováděl 
správce nebo jím pověřený administrátor. Fond byl tedy spravován na regionální úrovni a tudíž plně 
respektuje  zásadu  decentralizace  a princip  subsidiarity.  Velikost  podpory  se  lišila  podle  hranic 
(minimálně 1 000-2 000 , maximálně 7 500-20 000 ). U tohoto nástroje nebyly poskytovány dotace 
ze státního rozpočtu. 

U nově vzniklých programů (se Slovenskou republikou a s  Polskou republikou)  byla  ze strany 
Evropské komise poskytnuta zálohová platba, kterou lze při plnění pravidla n+2 odečíst od alokace 
na  daný  rok.  Menší  komplikace  vznikly  u  zbývajících  programů,  u nichž  Evropská  komise 
zálohovou platbu neuvolnila.  U programů se Svobodným státem Bavorsko a Svobodným státem 
Sasko  bude  vzhledem  k vhodné  struktuře  schválených  projektů  toto  pravidlo  za  českou  část 
splněno.  U programu  s Rakouskem  byla  přijata  nezbytná  opatření  tak,  aby  nemusela  být  část 
finančních prostředků vrácena zpět. Splnění pravidla n+2 se i zde jeví jako reálné. 

Všech  pět  programů  Iniciativy  Společenství  INTERREG  IIIA je  hodnoceno  velmi  pozitivně. 
Poměrně rychle došlo u všech programů k rozdělení alokací mezi jednotlivé projekty.  Iniciativa 
sloužila  rovněž  jako  ověření  připravenosti  na  budoucí  programovací  období  (2007–2013),  kdy 
přeshraniční  spolupráce  bude  zařazena  jako  samostatný  Cíl  3  strukturálních  fondů.  Dojde  tak 
nejenom  k navýšení  alokované  částky,  ale  i posílení  významu  programů  zaměřených  na 
přeshraniční spolupráci. 



Plán pro období 2007–2013
OBSAH KAPITOLY 

Územní vymezení - Vhodní žadatelé - Financování projektů - Fond mikroprojektů

Plánované zaměření: Polsko - Slovensko - Rakousko - Bavorsko - Sasko 

Na rozdíl od současného období 2004–06, kdy je přeshraniční spolupráce řešena v rámci Iniciativy 
Společenství  INTERREG  IIIA,  bude  v období  2007–13  tato  problematika  zahrnuta  v Cíli 3  – 
Evropská  územní  spolupráce. V  rámci  tohoto  Cíle  bude,  stejně  jako  v současném  období, 
ustanoveno pět samostatných operačních programů (OP), které budou řešit přeshraniční spolupráci 
mezi  Českou  republikou  a sousedními  zeměmi  v závislosti  na  jednotlivých  hranicích.  Půjde 
o operační programy:

• Česká republika – Polská republika 
• Česká republika – Slovenská republika 
• Česká republika – Rakousko 
• Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 
• Česká republika – Svobodný stát Sasko 

Základním cílem všech pěti operačních programů je, podobně jako v současném období, posílení 
konkurenceschopnosti  příhraničních  regionů  a odstranění  bariér  v hospodářské,  turistické, 
společenské  a kulturní  oblasti,  rozvoj  vzájemných  vztahů  a vazeb  přes  hranici  a tím  přispění 
k hospodářské a sociální integraci příhraničních území. 

Na rozdíl od ostatních připravovaných programů spočívá výjimečnost těchto programů především 
v úzké spolupráci partnerů minimálně dvou států, kteří rozvíjejí přeshraniční aktivity a přispívají 
tak k výše uvedeným cílům. 

Největším rozdílem oproti současnému období bude v období 2007–13 posílení prvku spolupráce 
přes  hranici  uplatňováním  tzv.  Principu  vedoucího  partnera,  který  spočívá  především 
v předkládání  společných  žádostí  a realizování  společných  přeshraničních  projektů.  Z tohoto 
principu vyplývá, že jeden z projektových partnerů převezme odpovědnost za projekt jako celek, 
jak  vůči  Řídícímu  orgánu  programu,  tak  také  vůči  Evropské  komisi,  a stává  se  tzv.  Vedoucím 
partnerem projektu. 

Vedoucí partner projektu bude mít povinnost na příslušná místa v regionech předložit společnou 
projektovou žádost a ponese zodpovědnost za zdárné provádění projektu jako celku. Bude záštitou 
toho, že vykázané výdaje byly vynaloženy v rámci aktivit vymezených v projektové žádosti a že 
tyto výdaje prošly certifikací příslušných kontrolních subjektů. Po obdržení dotace je v kompetenci 
Vedoucího partnera přerozdělení příslušných podílů dotace mezi ostatní partnery projektu. 

Princip  Vedoucího  partnera  vymezuje  také  splnění  minimálně  dvou  ze  čtyř  kritérií  stanových 
Evropskou komisí v Nařízení o ERDF. Tato kritéria je nutno vymezit již ve fázi přípravy projektu 
a jejich splnění vyznačit ve společné žádosti. Kritéria spočívají ve: 

• společné přípravě projektu s partnerem z druhého státu 
• společné realizaci projektu s partnerem z druhého státu 
• společném personálu 
• společném financování projektu oběma stranami. 

Územní vymezení:
Územní vymezení programu zůstává v zásadě stejné jako v současném programovém období 2004–
06. Základní územní jednotkou je pro operační programy jednotka NUTS III, tj. úroveň krajů. V 
České republice mohou být jednotlivé operační programy realizovány v následujících krajích: 



ČR - Polsko ČR - Slovensko ČR - Rakousko ČR - Bavorsko ČR - Sasko
Liberecký 
Královehradecký 
Pardubický 
Olomoucký 
Moravskoslezský 

Jihomoravský 
Zlínský 
Moravskoslezský 

Jihočeský 
Vysočina 
Jihomoravský 

Karlovarský 
Plzeňský 
Jihočeský 

Karlovarský 
Ústecký 
Liberecký 

Vhodní žadatelé:
Vhodný žadatel bude podobně jako ve stávajícím programovém období definován zejména svou 
právní  formou.  Programy přeshraniční  spolupráce  jsou  určeny  především  subjektům veřejného 
a neziskového sektoru, to znamená, že nejčastějšími žadateli budou obce, kraje a jejich organizace, 
neziskové organizace a obdobné právní formy. 

Financování projektů: 
Oproti  současnému období  je  v období  2007–13 změna také  ve výši  financování  z Evropského 
fondu regionálního rozvoje. Struktura financování je následující:

• maximální podíl financování z ERDF (tj. dotace EU) – ve výši 85% celkových způsobilých 
výdajů projektu 

• podíl financování z národních zdrojů – ve výši 15% celkových způsobilých výdajů projektu
- maximální podíl financování ze státního rozpočtu se předpokládá ve výši 5% celkových 
způsobilých výdajů projektu 

Fond mikroprojektů (Dispoziční fond, Fond malých projektů) 
V období 2007–13 bude Fond mikroprojektů (Dispoziční fond, Fond malých projektů) realizován 
v obdobné formě i zaměření jako v současném období. Fond mikroprojektů je zejména nástrojem 
pro  realizaci  menších  aktivit  místních  společenství  v pohraničí  (společná  setkávání,  pořádání 
kulturních či společenských akcí apod.). 

Plánované zaměření jednotlivých operačních programů:1) 

• OP Česká republika – Polská republika
 1. Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik
 2. Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a cestovního ruchu
 3. Podpora spolupráce místních společenství

 Oblasti podpory Příklady vhodných aktivit



Posilování dostupnosti, 
ochrana životního 
prostředí a prevence rizik

Posilování dostupnosti

• integrace a přizpůsobení technické 
infrastruktury po obou stranách hranice 

• adaptace hraniční infrastruktury pro 
nové potřeby 

• integrované dopravní systémy 

Ochrana životního 
prostředí 

• rozvoj a modernizace infrastruktury 
spojené s životním prostředím 

• racionální hospodaření s odpady, využití 
obnovitelných zdrojů energie 

• budování systémů společné 
protipovodňové ochrany 

Prevence rizik 

• spolupráce záchranných služeb 
• monitorování environmentálních rizik, 

odstraňování následků katastrof a jejich 
prevence, likvidace ekologických škod 

Podpora rozvoje 
podnikatelského 
prostředí a cestovního 
ruchu

Rozvoj podnikatelského 
prostředí

• spolupráce institucí podporujících MSP 
– hospod. komory, svazy podnikatelů 

• poskytování konzultačních 
a poradenských služeb pro MSP 

• rozvíjení inovačního potenciálu MSP, 
tvorba klastrů 

Podpora rozvoje 
cestovního ruchu

• ochrana a obnova kulturního dědictví 
a přírodního bohatství, památek a 
památkových objektů, rozvíjení 
řemeslných tradic 

• budování turistických stezek a tras 
a dalšího sportovně-rekreačního 
vybavení 

• tvorba informačních středisek a rozvoj 
služeb cestovního ruchu 

Podpora spolupráce 
v oblasti vzdělávání

• spolupráce v oblasti celoživotního 
vzdělávání 

• zvyšování jazykových znalostí, 
odborných kvalifikací a rekvalifikace 

• modernizace škol a jiných vzdělávacích 
a kulturních zařízení 



Podpora spolupráce 
místních společenství

Územní spolupráce 
veřejných institucí

• pořádání konferencí, vědeckých 
výzkumů přeshraničních charakteru, 
spolupráce vysokých škol 

• tvorba sítí územních samospráv 
a subjektů veřejné služby 

Podpora společenských, 
kulturních akcí 
a volnočasových aktivit

• spolupráce škol a mládežnických 
organizací, výměna mládeže 

• rozvíjení společného regionálního 
vzdělávání, udržování společných 
kulturních tradic, společné kulturně 
sportovní akce, propagování partnerství 

Fond mikroprojektů 

• posilování přeshraničních vazeb 
obyvatel a institucí poskytujících 
veřejné statky a služby realizací 
nejmenších projektů programu 

1)Zaměření jednotlivých operačních programů není konečné a je nutno je brát pouze jako orientační. 

• OP Česká republika – Slovenská republika
 1. Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje příhraničního regionu a spolupráce
 2. Rozvoj přeshraniční dopravní a informační infrastruktury, životního prostředí 

 Oblasti podpory Příklady vhodných aktivit



Podpora sociokulturního 
a hospodářského rozvoje 
příhraničního regionu 
a spolupráce

Kulturní rozvoj 
a zachování tradic

• podpora nových a tradičních kulturních 
a společenských akcí 

• podpora aktivit tradičních řemesel 
zajišťujících společný rozvoj 

• podpora spolupráce asociací 
reprezentujících zájmy rozvoje 
tradičních řemesel 

Spolupráce a síťování

• příprava společných rozvojových studií 
a studií rozvoje cestovního ruchu 

• podpora vytváření společných 
integrovaných produktů kultury 

• spolupráce v oblasti vzdělávání, 
získávání kvalifikace orientované na 
zvyšování zaměstnanosti, zlepšování 
dopravní obslužnosti a zavádění 
a provozování IT 

Vzdělávání,trh práce 
a zaměstnanost

• podpora vzdělávacích tréninků, 
přeškolování, celoživotních systémů 
vzdělávání 

• spolupráce a výměny vzdělávacích 
a výzkumných institucí 

• rozvoj společných přístupů a výměna 
informací na trhu práce 

Rozvoj 
podnikatelského 
a inovačního prostředí

• poradenství při zakládání MSP 
a poradenství pro existující firmy 

• podpora ekonomických sítí, 
kooperačních vztahů mezi 
podnikatelskými subjekty, klastrů, 
inkubátorů, výrobních areálů 
a průmyslových zón 

Rozvoj přeshraničního 
turismu

• rozvoj a rekonstrukce infrastruktury 
turismu 

• rekonstrukce historických, kulturních, 
technických a přírodních objektů 

• zlepšení služeb turismu, společná 
propagace regionu> 

Fond mikroprojektů

• podpora místních rozvojových aktivit 
• organizace výstav, konferencí, výměna 

společných zkušeností 
• podpora aktivit zaměřených na 

multikulturní vzdělávání 



Rozvoj dostupnosti 
přeshraničního území 
a životního prostředí

Rozvoj dopravní 
infrastruktury 
a dostupnost pohraničí

• rekonstrukce a údržba místních 
komunikací a doprovodných zařízení 

• výstavba a rekonstrukce cyklotras, 
turistických cest, vodních cest a 
přístupových komunikací k turistickým 
atraktivitám 

• inteligentní dopravní systémy 
a systémy integrované veřejné dopravy 

• podpora nekonvenčních dopravních 
systémů na zvýšení atraktivity regionu 

Zachování životního 
prostředí a rozvoj 
krajiny

• podpora aktivit na ochranu životního 
prostředí a přírodních zdrojů 

• budování a obnova lokálních zařízení 
na likvidaci tekutých odpadů a využití 
vodních zdrojů a budování 
infrastruktury pro alternativní zdroje 
energie 

• společné aktivity pro zlepšení prostředí 
znehodnocených oblastí 

Zlepšení informační 
a komunikační 
dostupnosti příhraničí

• podpora rozvoje komunikační 
infrastruktury 

• podpora IT vzdělávacích aktivit pro 
širokou veřejnost 

• vytváření projektů na zlepšení 
komunikace 

• spolupráce při zavádění a provozování 
informačních technologií 

• naplňování informačního rozsahu 

• OP Česká republika – Rakousko
 1. Ekonomický rozvoj a transfer know-how
 2. Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj 

 Oblasti podpory Příklady vhodných aktivit



Ekonomický rozvoj 
a trasfer know-how 

Podnikatelské sítě

• přístup k R&D a společný marketing 
(Technopols) 

• rozvoj inovačních polí 
v podnikatelských zónách, 
spolupráce klastrových iniciativ 

• podpora nových technologií 
• transfer technologií a spolupráce 

univerzit a vědeckých a výzkumných 
ústavů 

Cestovní ruch

• zvýšení konkurenceschopnosti 
a kapacit v oblasti turistické nabídky 

• marketing turistických akcí, 
regionálních produktů a služeb, 
destinační management 

• budování tématických naučných 
stezek 

• zlepšení standardů kvality pro 
návštěvníky historických a kulturních 
památek 

Rozvoj lidských zdrojů, trh práce

• odborný výcvik a další vzdělávání, 
výměna zkušeností v oblasti 
vzdělávání 

• integrace trhů práce 
• rovné příležitosti žen a mužů 
• zvyšování kvalifikace a odbornosti, 

jazykových dovedností 

Prevence zdravotních rizik 
a sociální integrace

• prevence zdravotních rizik 
• aktivity v oblasti sociální integrace 

a protidrogová prevence 



Regionální 
dostupnost 
a udržitelný rozvoj 

Doprava a regionální dostupnost

• budování malých turistických 
hraničních přechodů 

• zlepšení přeshraniční dopraví 
infrastruktury a dopravní logistika 

• budování nových a rekonstrukce 
stávajících cyklostezek v pohraničí 

Ochrana živ. prostř., vodní 
a odpadové hospodářství, 
systémy obnovitel. energií 
a prevence rizik

• ochrana a zlepšení vodních zdrojů, 
zlepšení kvality vody, plánování 
říčních kultivací 

• informovanost a transfer know-how 
v oblasti hospodaření s odpady 
a energií 

• management při ochraně chráněných 
druhů a management osídlených 
oblastí 

• realizace konceptu NATURA 2000 
• protipovodňová opatření a společná 

koordinace aktivit 

Kooperační struktury

• přeshraniční propojení hospodářství, 
vědy a veřejné správy 

• spolupráce mezi podniky 
a vědeckotechnickými centry pro 
R&D 

• spolupráce mezi školami 
a spolupráce na trhu práce 

• společné aktivity v oblasti ochrany 
přírody a krajiny a udržitelné územní 
plánování 

• OP Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
 1. Rozvoj území a životního prostředí
 2. Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě 

 Oblasti podpory Příklady vhodných aktivit



Hospodářský 
rozvoj, lidské 
zdroje a sítě

Hospodářská spolupráce a rozvoj 
ekonomického prostoru

• přeshraniční spolupráce v oblastech 
výzkumu, vývoje, technologií, 
inovací, analýz trhu, odbytu 
a prodeje, marketingu, výstav 
a veletrhů 

• přeshraniční aktivity mezi institucemi 
v oblasti hospodářského rozvoje 

Cestovní ruch, volný čas 
a rekreace

• zřizování a zkvalitňování 
přeshraniční infrastruktury pro 
cestovní ruch 

• rozvoj a zkvalitňování přeshraničních 
nabídek a produktů v cestovním 
ruchu 

• podpora přeshraničních aktivit 
zaměřených na propagaci 

Profesní vzdělávání a trh práce

• podpora profesního vzdělávání 
a zvyšování kvalifikace 
s přeshraničním významem 

• rozvoj, budování a realizace 
přeshraničních informačních systémů 
na trhu práce 

Výchova a všeobecné vzdělávání, 
věda, výzkum, kultura, zdravotní 
a sociální péče, civilní ochrana 
a ochrana před katastrofami

• spolupráce v oblasti všeobecného 
vzdělávání, vědy, výzkumu, vývoje 
technologií 

• zlepšení infrastruktury pro oblast 
vzdělávání, vědy a výzkumu 

• podpora spolupráce a infrastruktury 
v oblasti kultury 

• podpora zdravotnictví a sociálních 
služeb s přeshraničním významem 

• podpora opatření v oblasti civilní 
ochrany a ochrany před katastrofami 

Přeshraniční sítě

• přeshraniční spolupráce mezi 
institucemi veřejné správy a dalšími 
aktéry 

• podpora mikroprojektů (dispoziční 
fondy) 



Rozvoj území 
a životního 
prostředí

Životní prostředí a ochrana 
přírody

• opatření v oblasti druhové ochrany 
a ochrany biotopů 

• opatření ke zlepšení ekosystémů 
vodních toků, protipovodňová 
opatření 

• opatření na revitalizaci a sanaci, 
prevence ekologických škod 

Územní plánování a rozvoj 
venkov. prostoru

• podpora přeshraničního územního 
plánování a regionálního rozvoje 

Doprava

• výstavba a zlepšení přeshraniční 
dopravní infrastruktury a dopravních 
systémů 

• opatření zlepšující průchodnost 
a provoz na hraničních přechodech 

Informační a komunikační 
technologie

• výstavba a zlepšení přeshraničních 
komunikačních a informačních 
systémů a technologií 

• OP Česká republika – Svobodný stát Sasko
 1. Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu, podpora spolupráce hospodářství a vědy
 2. Zlepšení infrastruktury a situace přírody a životního prostředí
 3. Lidské zdroje, sociokulturní rozvoj a kooperace 

 Oblasti podpory Příklady vhodných aktivit

Rozvoj hospodářství 
a cestovního ruchu, 
podpora spolupráce 
hospodářství a vědy 

Rozvoj hospodářství 
a podpora kooperací MSP

• podpora kooperačních sítí, rozvoj 
společných marketingových 
strategií 

• podpora vývoje a transferu 
technologií 

• podpora investic veřejného sektoru 
do rozvojových ploch 

Rozvoj cestovního ruchu

• turistická infrastruktura - zřizování, 
sanace, modernizace a rozšiřování 
veřejných zařízení cestovního 
ruchu 

• společné koncepty a produkty, 
společná marketing. opatření 
v cestovním ruchu 

• podpora rozvoje lázeňství 



Zlepšení infrastruktury 
a situace přírody 
a životního prostředí 

Zlepšení dopravní situace 
společného pohraničí

• zřizování plánovaných hraničních 
přechodů a podpora opatření 
napojujících region na důležité 
dopravní osy 

• podpora veřejné osobní silniční 
a železniční dopravy včetně 
vybavenosti 

• podpora výstavby turistických 
cyklostezek a cyklotras 

Zlepšení situace životního 
prostředí, ochrany přírody 
a péče o krajinu

• výstavba a modernizace kanalizací 
a ČOV, ochrana zdrojů pitné vody 

• opatření v oblasti malých vodních 
děl, ochrana hraničních vod, 
protipovodňová opatření 

• opatření v oblasti ochrany přírody 
a péče o krajinu 

• posilování ekologického vzdělávání 
a ekologického vědomí 

Přístup k informačním 
a komunikačním sítím

• podpora zavádění technologií 
informační společnosti včetně 
aspektu vícejazyčnosti 

• sítě výzkumných a vývojových 
institucí 

• tvorba geoinformačních sítí jako 
základny pro společné úkoly při 
plánování a monitoringu 

•



Lidské zdroje, 
sociokulturní rozvoj 
a kooperace 

Vzdělávání a kvalifikace

• projekty škol, společná kvalifikace 
pedagogů 

• společná opatření trhu práce 
a záměry kooperace 

• projekty dalšího vzdělávání 
a příprava na zaměstnání 

• rozvoj přípravy lidských zdrojů 
k získání know-how a ke zlepšení 
služeb ČR 

Zdraví a sociální 
záležitosti

• podpora v oblasti zdravotnictví 
• inovativní přístupy v denních 

zařízeních pro děti 
• pomoc lidem ohrožených 

sociálních exluzí 
• vytváření integrované nabídky 

pečovatelských služeb 

Umění a kultura

• společné výstavy, akce, odborné 
setkání v oblasti umění a kultury 

• revitalizace a zachování 
uměleckých a kulturních objektů 
přeshranič. významu 

• rekonstrukce a obnova památek 
kulturního dědictví a přírodních 
atraktivit 

Spolupráce

• přeshraniční aktivity v oblasti 
bezpečnosti 

• přeshraniční koncepce v oblasti 
záchranných služeb a ochrany před 
katastrofami 



Rekapitulace programu "Bavorsko"
Celková alokace: 8,6 mil. €
 OBSAH KAPITOLY 

Mapa projektů - Tabulka priorit - Tabulka projektů

Vybrané projekty:
Fotbal bez hranic (fotbalová škola)
Informační kamerový systém (Šumava) 

Mapa projektů (větší mapa, ještě větší mapa)

Tabulka priorit

Priorita 1 Priorita 2 Priorita 3 Priorita 4

Hospodářský rozvoj Infrastruktura Rozvoj území 
a životního prostředí Lidské zdroje a sítě

Opatření 1.1. Opatření 2.1. Opatření 3.1. Opatření 4.1.
Hospodářská spolupráce 
a rozvoj ekonomického 
prostoru

Doprava Ochrana přírody 
a životního prostředí

Profesní vzdělávání a trh 
práce

Opatření 1.2. Opatření 2.2. Opatření 3.2. Opatření 4.2.

Cestovní ruch, volný čas 
a rekreace

Ostatní 
infrastruktura

Územní plánování 
a rozvoj venkovského 
prostoru

Všeobecné vzdělávání, věda, 
výzkum, kultura, zdraví 
a civilní ochrana
Opatření 4.3.



Sítě (včetně Dispozičního 
fondu)

Tabulka projektů

Číslo Název Příjemce Způsobilé 
výdaje

Příspěvek 
ERDF

CZ.
04.4.82/1.
1.00.1/004
3

Společně v Evropě Jihočeská hospodářská 
komora 875 200 656 400

CZ.
04.4.82/1.
1.00.1/005
3

Regionální česko-bavorské 
poradenské a informační 
centrum pro zemědělství 
a venkov

Úhlava, o. p. s. 521 100 390 825

CZ.
04.4.82/1.
1.00.1/006
5

TECNOREGION - Výměna 
zkušeností v oblasti rozvoje 
moderní ekonomické 
infrastruktury mezi městy Plzeň 
a Regensburg

Regionální rozvojová 
agentura Plzeňského kraje, 
o.p.s.

1 530 000 1 147 500

CZ.
04.4.82/1.
1.00.1/007
5

Příhraniční hospodářský portál Krajská hospodářská 
komora Plzeň 5 100 000 3 757 500

CZ.
04.4.82/1.
1.00.1/008
7

Značení místních produktů na 
Šumavě

Regionální 
environmentální centrum 
Česká republika

2 326 543 1 744 907

CZ.
04.4.82/1.
1.00.1/012
7

Perspektivy Evropy: česko – 
bavorská hospodářská 
spolupráce

Úhlava, o.p.s. 3 865 220 2 898 915

CZ.
04.4.82/1.
2.00.1/000
9

Krajinná výstava bez hranic 
Cheb – Marktredwitz 2006: 
Stezka pro pěší a cyklisty – ulice 
Břehnická - Nad Řekou

město Cheb 6 365 000 4 773 750

CZ.
04.4.82/1.
2.00.1/001
0

Krajinná výstava bez hranic 
Cheb – Marktredwitz 2006: 
Centrální výstavní plocha B

město Cheb 22 502 000 16 876 500

CZ.
04.4.82/1.
2.00.1/001
4

Cykloturistika v Čechách 
a Bavorsku

Mikroregion 
Konstantinolázeňsko 1 836 000 1 377 000

CZ.
04.4.82/1.
2.00.1/001
5

IV. Západočeské skautské 
Jamboree 2005, Jamboree bez 
hranic

Junák - svaz skautů 
a skautek ČR 1 600 000 1 200 000



CZ.
04.4.82/1.
2.00.1/001
7

Studie - oživení venkovského 
prostoru s přihlédnutím 
k historickým vazbám a tradicím

obec Chanovice 450 000 337 500

CZ.
04.4.82/1.
2.00.1/002
1

Cyklostezka Starý Dvůr - část 
cyklotrasy č. 3 Plzeň - 
Regensburg

obec Kout na Šumavě 760 000 570 000

CZ.
04.4.82/1.
2.00.1/002
6

Marketingová studie V+W+V: 
Vojtěch + Wolfgang + Vintíř město Kdyně 572 000 429 000

CZ.
04.4.82/1.
2.00.1/002
9

Plzeň - Regensburg: propagace 
mezinárodní cyklotrasy Plzeňský kraj 500 000 375 000

CZ.
04.4.82/1.
2.00.1/003
1

Euregio Mobil Tisk mapy Karlovarský kraj 406 000 304 500

CZ.
04.4.82/1.
2.00.1/003
4

Vícejazyčný průvodce městem 
Prachatice - zvukový informační 
systém

město Prachatice 600 000 450 000

CZ.
04.4.82/1.
2.00.1/003
5

Zlepšení infrastruktury 
cestovního ruchu v rámci naučné 
stezky Svatopetrská

město Prachatice 1 914 579 1 435 934

CZ.
04.4.82/1.
2.00.1/003
6

Odstranění dopravně 
nebezpečného místa na 
cyklotrase Prachatice - Volary - 
Bischofsreut (SRN)

město Prachatice 1 910 000 1 432 500

CZ.
04.4.82/1.
2.00.1/003
9

Návštěvnické centrum textilu 
v obci Lažiště obec Lažiště 1 762 257 1 312 257

CZ.
04.4.82/1.
2.00.1/004
1

Turistické publikace jako nástroj 
informací pro rozvoj cestovního 
ruchu

Mikroregion Sokolov - 
východ 1 989 503 1 492 127

CZ.
04.4.82/1.
2.00.1/004
2

Výstavba turistických tras, 
cyklotras a navigačního systému 
Kynšperk nad Ohří

město Kynšperk nad Ohří 1 633 655 1 225 241

CZ.
04.4.82/1.
2.00.1/005
4

Zázemí pro hipostezky město Hartmanice 894 000 670 500

CZ. Cyklostezky Městský park – město Klatovy 8 156 479 6 117 000



04.4.82/1.
2.00.1/006
6

nádraží ČD Klatovy - Luby

CZ.
04.4.82/1.
2.00.1/006
8

Informační panely - Akční 
sdružení Královský hvozd

Dobrovolný svazek obcí 
Úhlava 609 910 457 433

CZ.
04.4.82/1.
2.00.1/006
9

Studie proveditelnosti - využití 
sjezdovky v Nýrsku město Nýrsko 410 000 303 650

CZ.
04.4.82/1.
2.00.1/007
7

Muzeum Fotoateliér Seidel 
Český Krumlov - 1. etapa: 
Záchrana díla a příprava úvodní 
expozice

Českokrumlovský 
rozvojový fond, s.r.o. 2 000 000 1 500 000

CZ.
04.4.82/1.
2.00.1/007
9

Pořízení stroje na údržbu 
lyžařských stop

Regionální sdružení 
Šumava 9 174 640 6 880 980

CZ.
04.4.82/1.
2.00.1/008
0

Krajinná výstava bez hranic - 
Dny zahradní a krajinářské 
tvorby

město Cheb 1 920 000 1 440 000

CZ.
04.4.82/1.
2.00.1/008
2

Informační a propagační systém 
Krajinné výstavy bez hranic město Cheb 1 584 940 1 188 705

CZ.
04.4.82/1.
2.00.1/008
6

Otavská cyklistická stezka - 
putování krajem Karla 
Klostermanna

Nadace pro Jihočeské 
cyklostezky 1 964 313 1 473 234

CZ.
04.4.82/1.
2.00.1/009
3

Cykloturistické a lyžařské mapy 
Plzeňského kraje Plzeňský kraj 1 249 570 937 178

CZ.
04.4.82/1.
2.00.1/011
0

Studie Šumavské cyklotrasy č. 
38 a její propojení 
s cyklostezkou Regental

město Přeštice 1 119 000 839 250

CZ.
04.4.82/1.
2.00.1/011
1

Cyklostezka Gerlova Huť - Nová 
Hůrka - Prášily - Srní, I. úsek: 
Gerlova Huť - Nová Hůrka

Správa NP a CHKO 
Šumava 14 217 000 10 662 750

CZ.
04.4.82/1.
2.00.1/011
2

Značení cyklotras mikroregionu 
Borsko v návaznosti na síť 
cyklotras v Bavorsku

město Bor 499 800 374 850

CZ.
04.4.82/1.

Cyklotrasa Tachov - Křížový 
Kámen – Silberhütte „Sklářská Ski klub Zlatý potok 1 980 900 1 485 675



2.00.1/011
9 cesta“

CZ.
04.4.82/1.
2.00.1/012
1

Cyklotrasa přátelství Stříbro - 
Vohenstrauss město Stříbro 426 020 319 515

CZ.
04.4.82/1.
2.00.1/012
4

Propojení cyklo a hipoturistiky 
v příhraničí

Mikroregion 
Konstantinolázeňsko 885 344 664 008

CZ.
04.4.82/1.
2.00.1/012
6

Perspektivy Evropy: cestovní 
ruch a volnočasové aktivity 
v kontextu česko - bavorského 
pohraničí

Úhlava, o.p.s. 1 484 820 1 113 615

CZ.
04.4.82/1.
2.00.1/013
6

Mezinárodní cyklostezka 
Regensburg - Plzeň, úsek v k. ú. 
okr. Domažlice, část Domažlice - 
Babylon

Svazek českých měst 
a obcí v česko-bavorském 
pohraničním prostoru 
Domažlicko

8 629 625 6 472 218

CZ.
04.4.82/1.
2.00.1/021
3

Na kole po stopách Krále 
Šumavy obec Nové Hutě 2 875 070 2 156 303

CZ.
04.4.82/1.
2.00.1/021
5

Cyklostezka Trojmezí - Libá Sdružení Ašsko 970 000 727 500

CZ.
04.4.82/1.
2.00.1/021
6

Studie proveditelnosti - 
Lázeňská turistika Aš město Aš 800 000 600 000

CZ.
04.4.82/1.
2.00.1/021
7

Prezentace Karlovarského kraje 
a okresu Wunsiedel v rámci 
přeshraniční krajinné výstavy 
Cheb - Marktredwitz 2006

Karlovarský kraj 651 400 488 550

CZ.
04.4.82/1.
2.00.1/021
8

Otavská cyklistická stezka - 
informační body město Strakonice 1 203 566 902 674

CZ.
04.4.82/1.
2.00.1/021
9

Renovace památníku padlým 
a obnova přístupové komunikace obec Bochov 1 989 257 1 491 942

CZ.
04.4.82/1.
2.00.1/022
0

Výstava tří zemí v Pasově Jihočeská centrála 
cestovního ruchu 749 957 562 468

CZ.
04.4.82/1.
2.00.1/024

Kapka GeoParku - druhá 
realizační fáze projektu Česko-
bavorský geopark na území 

RECEPTT, občanské 
sdružení 908 300 681 225



2 Plzeňského kraje
CZ.
04.4.82/1.
2.00.1/024
4

Šumavská cyklotrasa č. 38, úsek 
Chotěšov - Radvanice obec Velhartice 1 997 707 1 497 707

CZ.
04.4.82/1.
2.00.1/024
5

Přeshraniční informační systém - 
Infoboxy město Klatovy 984 000 738 000

CZ.
04.4.82/1.
2.00.1/033
9

Archeopark Netolice: rozvojový 
projekt česko-bavorské 
spolupráce

město Netolice 2 605 740 1 954 305

CZ.
04.4.82/1.
2.00.1/034
0

Modernizace a dovybavení 
lyžařského areálu SK Nezdice na 
Šumavě

Sportovní klub Nezdice na 
Šumavě 500 000 375 000

CZ.
04.4.82/1.
2.00.1/034
3

Poznej svého souseda Úhlava, o.p.s. 488 180 366 000

CZ.
04.4.82/1.
2.00.1/034
4

Plzeňský kraj - mapa turistických 
cílů Plzeňský kraj 517 000 387 750

CZ.
04.4.82/1.
2.00.1/034
5

Zimní sportování na Čerchově 
a jeho okolí město Domažlice 1 800 000 1 350 000

CZ.
04.4.82/1.
2.00.1/034
8

Česko-bavorská cyklostezka č. 
38 – úsek Klatovy - Železná 
Ruda

obec Vrhaveč 1 993 667 1 495 000

CZ.
04.4.82/2.
1.00.1/004
4

Modernizace letiště Karlovy 
Vary - II. etapa Letiště Karlovy Vary, s.r.o. 33 297 254 16 648 627

CZ.
04.4.82/2.
1.00.1/007
8

Silnice II/167 Borová Lada - 
Horní Vltavice Jihočeský kraj 25 808 006 19 356 000

CZ.
04.4.82/2.
1.00.1/009
4

Oprava silnice III/19919 Halže - 
Chodský Újezd

Správa a údržba silnic 
Stříbro 16 798 460 12 598 845

CZ.
04.4.82/2.
1.00.1/010
0

Přístupové komunikace 
k cyklostezce č. 38 město Klatovy 2 749 000 2 061 750



CZ.
04.4.82/2.
1.00.1/010
8

Stavební úpravy silnice II/201, 
Broumov

Správa a údržba silnic 
Stříbro 10 181 000 7 635 750

CZ.
04.4.82/2.
1.00.1/012
8

Perspektivy Evropy: doprava 
a propojení příhraničních česko - 
bavorských regionů

Úhlava, o.p.s. 3 840 220 2 880 165

CZ.
04.4.82/2.
2.00.1/007
0

E-learning bez hranic - etapa I. Středisko služeb školám 3 431 377 2 573 533

CZ.
04.4.82/2.
2.00.1/009
9

Informační kamerový systém Mikroregion Šumava - 
Západ 1 980 000 1 485 000

CZ.
04.4.82/2.
2.00.1/034
6

Modelový projekt přechodu na 
ekologické vytápění obec Němčovice 1 156 585 695 223

CZ.
04.4.82/3.
1.00.1/000
1

Zpracování projektové 
dokumentace na projekt 
„anaerobní stabilizace bioodpadů 
města Vimperk“

město Vimperk 800 000 600 000

CZ.
04.4.82/3.
1.00.1/000
6

Návrh energetického využití 
bioodpadu na území Jihočeského 
kraje

SEVEn, Středisko pro 
efektivní využívání 
energie, o.p.s

1 050 000 787 500

CZ.
04.4.82/3.
1.00.1/000
7

Využití bilancí zdrojů biomasy 
pro návrh pilotních projektů ve 
vybraných lokalitách 
Jihočeského kraje

SEVEn, Středisko pro 
efektivní využívání 
energie, o.p.s

1 200 000 900 000

CZ.
04.4.82/3.
1.00.1/000
8

Zpracování energetické 
koncepce regionu Národního 
parku a CHKO Šumava

SEVEn, Středisko pro 
efektivní využívání 
energie, o.p.s

1 150 000 862 500

CZ.
04.4.82/3.
1.00.1/001
1

Krajinná výstava bez hranic 
Cheb – Marktredwitz 2006: 
Centrální výstavní plocha C - 
Nivní park

město Cheb 9 029 050 6 771 750

CZ.
04.4.82/3.
1.00.1/006
0

Rizikové látky v půdě ve vztahu 
k životnímu prostředí - 
přeshraniční základy ochrany 
půdy (Bavorsko - Česká 
republika)

Ústřední kontrolní 
a zkušební ústav 
zemědělský

11 200 000 8 400 000

CZ.
04.4.82/3.
1.00.1/008
1

Květinová přehlídka v rámci 
Krajinné výstavy bez hranic město Cheb 1 945 155 1 458 866



CZ.
04.4.82/3.
1.00.1/010
9

Informační systém o území 
v Plzeňském kraji a v Bavorsku - 
studie

Regionální rozvojová 
agentura Plzeňského kraje 1 100 000 825 000

CZ.
04.4.82/3.
1.00.1/012
9

Perspektivy Evropy - ochrana 
životního prostředí v kontextu 
česko - bavorské spolupráce

Úhlava, o.p.s. 3 840 220 2 880 165

CZ.
04.4.82/3.
2.00.1/001
8

Program obnovy venkova jako 
klíč k česko-bavorské spolupráci

Spolek pro obnovu 
venkova Plzeňského kraje, 
občanské sdružení

425 000 318 750

CZ.
04.4.82/3.
2.00.1/003
0

Síť pro regionální rozvoj oblastí 
Horní Falcko/Dolní Bavorsko - 
Plzeňský kraj

Plzeňský kraj 1 400 000 1 050 000

CZ.
04.4.82/3.
2.00.1/006
1

Změna č. 5 Územního plánu 
sídelního útvaru Železná Ruda 
a zhotovení Regulačního plánu 
Železná Ruda, část Špičák

město Železná Ruda 2 500 000 1 875 000

CZ.
04.4.82/3.
2.00.1/009
5

Územní studie přeshraničních 
vazeb Plzeňský kraj 900 000 615 330

CZ.
04.4.82/3.
2.00.1/009
7

Rozvojová strategie 
Mikroregionu Šumava - Západ

Mikroregion Šumava - 
Západ 1 392 300 951 916

CZ.
04.4.82/3.
2.00.1/011
6

Změna územního plánu města 
Hartmanice město Hartmanice 738 046 504 602

CZ.
04.4.82/3.
2.00.1/011
7

Územní plán obce Hlavňovice obec Hlavňovice 627 733 429 181

CZ.
04.4.82/3.
2.00.1/011
8

Územní plán obce Petrovice 
u Sušice obec Petrovice u Sušice 615 833 421 045

CZ.
04.4.82/3.
2.00.1/012
3

Územní plán obce Velhartice obec Velhartice 1 231 063 841 678

CZ.
04.4.82/4.
1.00.1/011
3

Výměna zkušeností v oblasti 
environmentálního vzdělávání 
mezi českými a bavorskými 
pedagogy - semináře 
a metodické příručky

Občanské sdružení 
Ametyst 507 000 380 250



CZ.
04.4.82/4.
1.00.1/015
2

Kvalifikace a trénink českých 
poradenských sil prostřednictvím 
projektu Útočište pro děti 
a mladistvé v krizových situacích

Útočiště, o.p.s. 893 600 542 147

CZ.
04.4.82/4.
1.00.1/021
2

Kriminalita nezná hranic
Policie České republiky, 
Okresní ředitelství 
Prachatice

450 000 315 000

CZ.
04.4.82/4.
1.00.1/024
3

Rekvalifikace pracovní síly 
v hostinské činnosti

Střední škola zemědělská 
a potravinářská Klatovy 589 448 357 618

CZ.
04.4.82/4.
2.00.1/000
3

Fotbal bez hranic (česko-
německá fotbalová škola)

Fotbal bez hranic (česko-
německá fotbalová škola), 
občanské sdružení

2 474 803 1 820 110

CZ.
04.4.82/4.
2.00.1/001
6

Společná výuka zdravotního 
personálu v regionu Euregio 
Egrensis

Střední zdravotnická škola 
Cheb 4 411 057 3 308 293

CZ.
04.4.82/4.
2.00.1/002
0

Přeshraniční vzdělávací 
a kulturní centrum Královský 
hvozd

město Nýrsko 2 960 000 2 220 000

CZ.
04.4.82/4.
2.00.1/005
1

Českobavorské poutní místo na 
Vintířově stezce Běšiny

Římskokatolická farnost 
Klatovy 4 580 366 3 435 275

CZ.
04.4.82/4.
2.00.1/005
6

Historický výzkum spolužití 
Čechů, Němců a Židů v oblasti 
Šumavy a Českého lesa

Památník Hartmanice, 
občanské sdružení 1 287 000 965 250

CZ.
04.4.82/4.
2.00.1/006
3

Cesty s bbkult.net za kulturou po 
internetu

Šance pro Jihozápad, 
sdružení právnických osob 595 000 446 250

CZ.
04.4.82/4.
2.00.1/007
1

E-learning bez hranic - etapa II. Středisko služeb školám 
Plzeň 5 950 651 4 462 988

CZ.
04.4.82/4.
2.00.1/013
0

Expozice česko-bavorského 
soužití město Kdyně 11 307 380 4 522 952

CZ.
04.4.82/4.
3.01.1

Dispoziční fond Interreg IIIA 
(Euroregio Egrensis)

Regionální sdružení obcí 
a měst Euregio Egrensis 13 436 940 10 077 705

CZ.
04.4.82/4.

Projekt na prostředky 
Dispozičního fondu - Euroregion 

Euroregion Šumava – 
jihozápadní Čechy 22 820 660 17 115 495



3.02.1

Šumava - jihozápadní Čechy pro 
program Iniciativy Společenství 
Interreg IIIA v česko-bavorském 
pohraničí



Vybrané projekty

Fotbal bez hranic (česko-německá fotbalová škola) 

Který kluk by nesnil o tom, že bude hrát v zápasech 
na  turnajích  s mezinárodní  účastí  a že  bude  mít 
příležitost  vidět  fotbalové  hvězdy z bezprostřední 
blízkosti?  Krásným  příkladem  přeshraniční 
spolupráce  pro  děti  z obou  stran  česko-bavorské 
hranice je projekt „Fotbal bez hranic“.

Myšlenka  založit  česko-německou  fotbalovou 
školu  se  zrodila  v bavorském  městě  Hof. 
Duchovními otci projektu jsou pánové Gerald Prell 
a Lars  Vollmer.  Na  české  straně  je  to  pan  Pavel 
Maršík, který zároveň přišel s myšlenkou propojení 
sportovních aktivit s poznáváním jazyka sousedů. 

Momentka  z mezinárodního  fotbalového  turnaje  (červen  2005)
Oficiální zahájení pilotního projektu proběhlo slavnostně již 2. 8. 2002 na stadionu v Hofu. Pozvání 
přijala ministryně školství paní Petra Buzková a její německý protějšek pan Otto Schily. V červnu 
2003 potom vzniklo občanské sdružení s cílem rozvíjet sportovní činnost u mládežnické základny 
(děti  narozené  v letech  1993–1997)  v Karlovarském  kraji  a Bavorsku,  při  současném  rozvoji 
přátelství, společenských a kulturních styků mezi obyvateli obou zemí.

Základní  myšlenkou  projektu  je,  aby české  a německé  děti 
díky koníčku, v tomto případě sportu, poznaly jazyk a kulturu 
sousední země. Fotbalová škola nabídla dětem od 9 let, které 
pocházejí  z oblasti  Horních  Frank  a z Karlovarského  kraje, 
možnost  setkávat  se  každý  týden  po  dobu  několika  let 
a společně  trénovat  fotbal.  Česko-německá  spolupráce  se 
v této  škole  rozvíjí  velmi  dobře,  což  dokumentují  už  dva 
ročníky mezinárodních fotbalových turnajů. Na soupisce 

Nástup mladých sportovců
před začátkem turnaje (červen 2005) 
zúčastněných celků nechyběly opravdu zvučné velkokluby: z domácích pražská „S“, tedy Sparta a 
Slavia, ze zahraničí italská Fiorentina, skotský Glasgow Rangers, španělský Athletic Club Bilbao, 
maďarský  Ferencváros  Budapešť,  či  německé  celky  VfB  Stuttgart,Werder  Brémy  a Bayern 
Mnichov, pozdější vítěz. V doprovodném kurzu mohli žáci navíc zlepšovat své jazykové znalosti 
a setkat se s fotbalovými legendami, jakými byli a jsou Franz Beckenbauer, Pavel Nedvěd, Josef 
Masopust nebo Antonín Panenka



Setkání s „císařem“ - Jakub Klesa a Rico Preißinger z Česko-německé fotbalové školy a Franz Beckenbauer

Základní údaje o projektu:
Číslo projektu název projektu

CZ.04.4.82/4.2.00.1/0003
Žadatel: 

Fotbal bez hranic (česko-německá fotbalová škola)
Fotbal bez hranic (česko-německá fotbalová škola),
občanské sdružení

Příspěvek Společenství:  Kč 1 820 110,--
Národní veřejné prostředky (celkem):  Kč 654 693,--

Kontakt: 
Pavel Maršík, Česko-německá fotbalová škola
Americká 15, 351 01 Františkovy Lázně
tel. 606 155 253, e-mail marsik@fotbalbezhranic.org

Informační kamerový systém 
Vhodným  projektem  je  také  vytvoření  sítě 
panoramatických webových kamer na území Mikroregionu 
Šumava  –  Západ  pro  návštěvníky regionu,  řidiče  i další 
zájemce. Celkem bylo rozmístěno 12 kamer, z nichž 6 je 
nasměrováno na  české  území,  zbylých  6  snímá obrázky 
z bavorského  území.  Přístup  k obrazovým  informacím 
z jednotlivých  kamer  je  zajištěn  pomocí  internetového 
portálu  www.sumavanet.cz,  který  je  propojen  pomocí 
odkazů  s bavorským  www.nationalparkregion.  de.  
Obrazové informace z jednotlivých kamer může využívat 
široká veřejnost, ať řidiči, turisté, lyžaři nebo návštěvníci 
mikroregionu  či  jiní  zájemci.  Pro  přístup  přes  kterýkoli 
z uvedených portálů mají zájemci z celého světa možnost 
získat  informace  ve  vícejazyčných  mutacích,  které  jsou 
vytvořeny v rámci projektu (čeština, němčina, angličtina). 
Vzhledem  k  on-line  přenosu  dat  z jednotlivých 
kamerových  bodů  jsou  k dispozici  vždy  aktuální 
informace.



Příklady umístění kamery

Projekt má následující účinky, které působí jak na české, tak i bavorské straně:

• přímý vizuální a informační kontakt s oblastí pro celé spektrum potenciálních návštěvníků 
i případných zájemců o investiční a kulturně-společenské akce, 

• výchova k ekologickému pohledu na přírodu, podpora šetrného rozvoje oblasti a ochrany 
přírody, 

• poskytování aktuálních internetových informací z daného regionu, 
• propojení oblastí a jejich vzájemné přiblížení. 

Pohled z kamery                   Pohled z kamery

Základní údaje o projektu:
Číslo projektu název projektu
CZ.04.4.82/2.2.00.1/0099
Žadatel:

Informační kamerový systém
Mikroregion Šumava - Západ

Příspěvek Společenství :  Kč 1 485 000,--
Národní veřejné prostředky (celkem):  Kč 495 000,--

Kontakt: Ing. Jaroslav Tachovský, Městský úřad v Železné Rudě
tel. 602 646 779, e-mail tachovsky@zeleznaruda.cz
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