
 

 

 

 

 

 

 

Politické prohlášení  

o vůli pokračovat v přeshraniční spolupráci mezi Českou 

republikou a Svobodným státem Bavorsko  

v rámci Strukturálních fondů Evropské Unie 
 

 

 

 
 

Přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko přispěla v 

posledních letech významně k rozvoji společného příhraničí. Mnoha podpořenými 

přeshraničními projekty bylo příhraničí připraveno na budoucí výzvy a jeho vývoj jimi byl 

pozitivně ovlivněn. Ale přesto je nutné ještě v mnoha oblastech jednat: Je potřeba i nadále 

pokračovat ve zlepšování infrastruktury ve společném příhraničí, stejně jako zlepšovat 

spolupráci v oblasti vzdělávání a v mnoha dalších oblastech tak, aby bylo možné česko-

bavorské příhraničí i v budoucnu udržet jako atraktivní životní a hospodářský prostor.  

 

Další rozvoj česko-bavorského příhraničí jako společného a perspektivního životního, 

přírodního a hospodářského prostoru, posílení konkurenceschopnosti česko-bavorského 

příhraničí a zlepšení udržitelnosti životních podmínek pro jeho obyvatele je prohlášeným 

společným cílem České republiky a Svobodného státu Bavorsko, aby příhraničí také v 

budoucnu mohlo rozvinout svůj potenciál a postavit se mnohostranným výzvám. K dosažení 

tohoto společného cíle je nevyhnutelné pokračovat v přeshraniční spolupráci, tak jak nyní 

probíhá v rámci dotačního programu „Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-

2013“ v rámci Strukturálních fondů Evropské unie. 

 

Z těchto důvodů potvrzují podepsaní svůj záměr 

 

1. po zveřejnění nových nařízení pro Strukturální fondy Evropskou komisí co nejrychleji 

začít s programováním nového programového období 2014+, aby se zajistilo plynulé 

navázání na současně probíhající programové období. 

 

2. vytvořit, resp. pokračovat ve správních strukturách, které zajišťují efektivní a cíleně 

orientované přidělování dotačních prostředků a zároveň splňují vysoké požadavky 

Evropské komise týkající se kvality projektů a standardů auditu. Podepsaní se shodli 

na tom, že Bavorské ministerstvo hospodářství má i nadále zastávat funkci Řídícího 

orgánu a Ministerstvo pro místní rozvoj v České republice funkci Národního orgánu. 
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3. nastavit co možná nejefektivněji postupy pro podávání žádostí a vyúčtování ve 

smyslu požadavků evropského a národního práva, tak aby bylo nositelům projektu 

umožněno soustředit se na obsahovou realizaci svých projektů a tím také dosáhnout 

co nejlepších výsledků. 

 

4. také v budoucnu sledovat jako nejdůležitější cíl zlepšení konkurenceschopnosti 

společného příhraničního prostoru, posilování jeho soudržnosti a budování 

atraktivního prostředí. Konkrétní tématická těžiště budoucího programu budou 

stanovena v rámci možností nových nařízení pro Strukturální fondy. 

 

5. tak jako v minulosti se v rámci stanovení konkrétních tématických těžišť orientovat 

podle skutečných potřeb. Za tímto účelem má být vyhotovena analýza dotačního 

území. V každém případě musí být při plánování programu pro programové období 

2014+ zohledněny regionální zvláštnosti, tak aby podpora měla plný účinek a bylo 

možné trvale dosahovat stanovených cílů. 

 

Podepsaní jsou přesvědčeni o tom, že programy přeshraniční spolupráce podstatně 

přispívají k atraktivitě a perspektivnosti společného příhraničí.  

 

Z těchto důvodů se tímto potvrzuje, že Česká republika a Svobodný stát Bavorsko chtějí v 

rámci Strukturálních fondů Evropské unie od roku 2014 za účelem dosahování společných 

cílů i nadále aktivně a partnersky spolupracovat a realizovat společný program přeshraniční 

spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.  

 

 

 

Za Svobodný stát Bavorsko     Za Českou republiku 

 

 

 

 

 

 

Katja Hessel      Ing. Michal Janeba 


