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Kapitola 1. Shrnutí programu

Program meziregionální spolupráce umožňuje spolupráci mezi regionálními a místními 
úřady z různých států v rámci zemí EU 27, Norska a Švýcarska. Spolupráce je realizována 
ve formě projektů, ve kterých výše zmíněné úřady si vyměňují a přenášejí své zkušenosti 
a společně rozvíjejí přístupy a nástroje, které zlepší účinnost politiky regionálního rozvoje 
a přispějí k hospodářské modernizaci.

V souladu se Strategickými obecnými zásadami Společenství pro politiku soudržnosti na 
období 2007-2013 je cílem programu přispět ke strategii růstu a zaměstnanosti EU. Tento 
program je jako takový důležitým nástrojem pro zavádění iniciativy EU Regiony pro 
hospodářskou změnu (RfEC). Iniciativa RfEC je navržena k podpoře regionálních a 
městských sítí k objevování nejlepších postupů (best practice) hospodářské modernizace, a 
to zejména těch postupů, co přispívají k programu EU v oblasti růstu a zaměstnanosti, a 
rozšířit tyto nejlepší postupy do všech regionů s cílem pomoci povzbudit jejich udržitelný růst 
a snížit ekonomické rozdíly.

Tento program je strukturován na základě dvou tématických priorit, které slučují oblasti 
aktivit, které jsou klíčové pro dosažení přispívání regionů Evropy k cílům strategie Unie v 
oblasti růstu, zaměstnanosti a udržitelného rozvoje.

Priorita 1 se zabývá inovacemi a znalostní ekonomikou a zaměřuje se zejména na
podtémata inovace, rozvoje výzkumu a technologií, podnikání a malé a střední podniky, 
informační společnost, zaměstnanost, lidský kapitál a vzdělávání.

Priorita 2 se zaměřuje na životní prostředí a předcházení rizikům, převážně na 
podtémata přírodní a technologická rizika, vodohospodářství, snižování odpadů a 
odpadové hospodářství, biodiverzita a zachování přírodního dědictví, energetika a 
udržitelná doprava, kulturní dědictví a krajina.

Tento program podporuje dva různé typy projektů.

Zaprvé podporuje „regionální projekty“, projekty iniciované regionálními subjekty s cílem 
výměny zkušeností v konkrétní oblasti politiky, a to za účelem identifikace nejlepších 
postupů a vývoje nových nástrojů a přístupů k implementaci.

Zadruhé Interreg IVC podporuje „kapitalizaci (využití zkušeností jiných), včetně projektů
Fast Track (projekty s podporou EK)“ s cílem zajistit, aby nejlepší praxe (best practice) 
získaná např. na základě regionálních projektů uvedených výše, se promítla do programů 
Konvergence, Regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti a Evropské územní 
spolupráce.

Tento program je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF). Má k 
dispozici celkový rozpočet ERDF v objemu 321 milionů EUR na období let 2007-2013. 
Oblast tohoto programu pokrývá celé území Evropské unie a Norsko a Švýcarsko. Tento 
program spolufinancuje účast veřejných úřadů (orgánů veřejné správy) nebo 
veřejnoprávních subjektů z těchto států. Účast dalších subjektů mimo tuto oblast je za 
určitých podmínek možná.
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Kapitola 2. Úvod

2.1. Meziregionální spolupráce v měnících se podmínkách
Tento operační program je financován v rámci meziregionální spolupráce Evropské unie na 
základě politiky soudržnosti pro období 2007-2013. Tento program umožní meziregionální 
spolupráci spojením regionálních a místních orgánů z různých zemí v projektech, a to s 
cílem výměny a přenosu jejich zkušeností s regionální politikou a společného zlepšení a 
rozvoje přístupů a nástrojů regionální politiky. Tento program bude částečně financován 
Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF).

Tento program meziregionální spolupráce na období 2007-2013 vychází ze zkušeností 
iniciativy Společenství INTERREG IIIC (2002-2006), který byl navržen pro posílení 
hospodářské a sociální soudržnosti Evropy prostřednictvím financování projektů, které posilují 
spolupráci mezi regionálními a místního úřady z celé EU, což vede k vyváženému rozvoji 
celého kontinentu. V rámci iniciativy INTERREG IIIC bylo schváleno více než 260 
projektů, do nichž se zapojilo více než 2600 regionálních a místních úřadů a 
veřejnoprávních subjektů ze všech členských zemí EU i mnoho z ostatních zemí. Tyto 
projekty se týkaly celé řady témat, která se úzce vztahují na implementaci regionální 
politiky Evropské unie (EU), a to zejména v oblastech veřejné odpovědnosti za 
regionální rozvoj.

Zkušenosti z předchozích let meziregionální spolupráce jsou kladné, a to v tom smyslu, že 
se tomuto programu podařilo spojit mnoho subjektů z EU, kteří se zabývají celou řadou 
problémů. Pokud uvážíme tyto výsledky, existuje zde silná potřeba zajištění kontinuity
meziregionální spolupráce, i když s určitými úpravami týkající se na jedné straně nových 
globálních a územních výzev v Evropě a na straně druhé nového hlavního zaměření
politiky soudržnosti v období 2007-2013.

2.2. Rozvoj v globálním a územním kontextu
Kontext přípravy tohoto Operačního programu (OP) Meziregionální spolupráce v období 
2007-2013 je charakterizován několika významnými oblastmi vývoje:

- nedávné rozšíření EU na 25 členských států (MS), s Bulharskem a Rumunskem
přistoupivších v roce 2007 na 27 členských států, což v EU dramaticky zvýšilo
rozdíly mezi regiony;

- zvýšená globalizace trhů a opožďování Evropy ve vztahu k růstu a 
konkurenceschopnosti ve srovnání s USA a některými asijskými státy;

- zrychlování změny klimatu a související územní dopady;

- demografické výzvy a jejich dopad na pracovní trhy;

- trendy v regionálním a územním rozvoji (proces dosažení úrovně rozvoje ve 
střední a východní Evropě, silnější rozvoj metropolitních oblastí).

Tyto směry rozvoje mají pro všechny politiky EU v nadcházejících letech strategický 
význam. Mají dopad zejména na Lisabonskou a Göteborskou strategii, která dala podobu 
politice soudržnosti na období 2007-2013.
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2.3. Rozvoj v politickém kontextu

2.3.1 Aktualizovaná Lisabonská a Göteborská strategie

EU se rozhodla výše uvedeným výzvám čelit tak, že obnoví základy své 
konkurenceschopnosti, zvýší svůj potenciál růstu a svoji produktivitu a posílí sociální 
soudržnosti. Tento konstruktivní proces se vyznačuje několika kroky.

V březnu 2000 se hlavy států a vlád EU v Lisabonu dohodly na ambiciózním cíli: učinit z EU 
"nejvíce konkurenceschopnou a dynamickou ekonomiku ve světě založenou na znalostech, 
která bude schopna dosáhnout udržitelného ekonomického růstu s více a lepšími pracovními 
místy a větší sociální soudržností". Bylo zejména dohodnuto to, že k dosažení tohoto cíle je 
třeba použít ucelenou strategii, jejíž cílem je následující:

• příprava přechodu na znalostní ekonomiku a společnost zlepšením politiky v oblasti 
informační společnosti, výzkumu a vývoje stejně jako zintenzivnění procesu strukturální 
reformy ve prospěch konkurenceschopnosti a inovace a dobudování vnitřního trhu;

• modernizace evropského sociálního modelu, investování do lidí a boj se sociálním 
vyloučením (exkluze);

• udržení zdravého ekonomického výhledu růstu a příznivé perspektivy růstu na 
základě uplatnění vhodně stanovené makroekonomické politiky.

Kvůli pomalému postupu, kterého bylo o několik let později dosaženo při dosahování 
hlavních cílů Lisabonské strategie, Komise Evropské radě v březnu 2005 navrhla nové 
partnerství pro růst a zaměstnanost. Rada cíle této politiky sestavené Komisí potvrdila a 
zdůraznila potřebu opětovného vyhlášení Lisabonské strategie. Tato obnovená snaha 
vyžadovala, že "Unie musí zmobilizovat všechny příslušné národní zdroje a zdroje 
Společenství, včetně politiky soudržnosti". Navíc byl učiněn závěr, že je nutné zajistit větší 
zodpovědnost za cíle Lisabonské strategie přímo na místě, a to se zahrnutím regionálních 
a místních účastníků a sociálních partnerů. Toto je velice důležité zejména v oblastech, kde 
je těsná blízkost zásadní, jakými jsou například inovace a znalostní ekonomika, 
zaměstnanost, lidský kapitál, podnikání, podpora malých a středních podniků (SMEs ) nebo 
přístup k rizikovému kapitálovému financování.

Tato obnovená Lisabonská strategie nyní vytváří kontext pro celou řadu iniciativ a politik 
EU, z nichž každá přispívá k dosažení prvků této strategie. Tyto zahrnují tématické politiky, 
jakými je iniciativa Evropské komise "i2010: Evropská informační společnost pro růst a 
zaměstnanost", jejímž cílem je propagace rozvoje digitální ekonomie a širší používání 
informačních a komunikačních technologií (ICT) občany a obchodními subjekty nebo akční 
plány jako Akční plán enviromentálních technologií, jehož cílem je propagace 
enviromentálních technologií a eko-účinných inovací.

EK v nedávné době ve své výroční zprávě o pokroku Lisabonské strategie z ledna 2006 
doporučila, aby členské státy zajistily, že se investice Společenství do rozvoje soudržnosti a 
zemědělských oblastí soustředí na obecnou podporu Lisabonské strategie a že se nová 
generace programů politiky soudržnosti budou zabývat následujícími čtyřmi prioritními 
činnostmi: 1) větší investice do znalostí a inovací; 2) odblokování obchodního potenciálu, 
zejména u malých a středních podniků; 3) zareagování na globalizaci a stárnutí populace; a 
4) posun směrem k efektivní a integrované energetické politice EU.

Kromě těchto základních pokynů pro celou EU zůstává pro období 2007-2013 klíčovým 
úkolem soustředit se na finanční zdroje v méně rozvinutých regionech, a to při uvážení 
zvýšení rozdílů způsobených nedávným rozšířením EU v květnu 2004 a jeho pokračováním 
v roce 2007. Při pohledu na samostatné politiky, které společně vytvářejí lisabonské ambice 
ve vztahu k inovacím a znalostní ekonomice, lze sledovat celou řadu regionálních 
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nevyvážeností, které charakterizují současnou situaci (např. vedoucí regiony v oblasti 
výzkumu a inovačních infrastruktur se téměř výlučně nacházejí v 15 zemích EU, zatímco v 
regionech nových členských států jsou tyto struktury ojedinělé). Na druhou stranu zde 
také existuje významný proces dosažení úrovně územního rozvoje nových členských 
států ve vztahu k některým politikám (například vzdělávání).

Čtvrtá zpráva o pokroku v oblasti soudržnosti z února 2006 potvrdila, že rozšíření Unie 
představuje nebývalou příležitost k posílení jak ekonomické konkurenceschopnosti, tak i 
vnitřní soudržnosti v Evropě. Zatímco rozšíření EU představuje také významné rozšíření 
regionálních rozdílů v EU, v této zprávě bylo zároveň poznamenáno, že některé z 
nejchudších částí nových členských států vykazují nevyšší rychlost růstu.

Co se týče územních aspektů na obecnější bázi, model výhledů rozvoje podněcující politiku 
regionálního rozvoje bude v nadcházejícím desetiletí pravděpodobně zahrnovat:

- pokračování procesu dosahování na úrovně rozvoje ve střední a východní Evropě,

- silnější rozvoj metropolitních oblastí jak na Východě, tak i na Západě a rostoucí tlak 
na mnohé zemědělské oblasti,

- rostoucí dopady demografického vývoje (stárnutí populace) na regionální
hospodářské a pracovní trhy.

Tato celková situace představuje významné výzvy pro územní soudržnost EU a volá po 
intenzivnější meziregionální spolupráci pro zlepšení kvality zásahů regionální politiky EU.

V roce 2001 na Götheborské Evropské radě se členské státy dohodly na první strategii 
udržitelného rozvoje EU (SDS), která určuje politický rámec pro Evropskou unii ve smyslu 
dosažení dlouhodobé vize udržitelnosti. Hospodářský růst, sociální soudržnost a ochrana 
životního prostředí jsou považovány za vzájemně se podporující a v tomto ohledu je SDS 
oporou celé Lisabonské strategie a dodává jí enviromentální rozměr.

Neudržitelné trendy ve vztahu ke klimatickým změnám a využití energie ohrožují veřejné 
zdraví, chudoba a sociální vyloučení (exkluze), demografický tlak a stárnutí populace, řízení 
přírodních zdrojů, ztráta biodiverzity

V červnu 2001 se EU dohodla v Göteborgu na strategii udržitelného rozvoje, která doplňuje politické 
závazky Unie týkající se ekonomické a sociální obnovy třetím, environmentálním rozměrem 
Lisabonské strategie.

2.3.2. Politika soudržnosti v období 2007-2013

Kontext politiky soudržnosti se změnil ve světle hlavních výzev uvedených výše. Politika 
soudržnosti musí významným způsobem přispět k obnovené Lisabonské strategii. Toto je 
hlavním myšlenkou, která podtrhuje nový legislativní rámec pro reformu politiky soudržnost 
v období let 2007-2013, která nese název Strategické obecné zásady Společenství o
soudržnosti, které byly přijaty v červenci 2006.

Podle těchto Strategických obecných zásad Společenství by mělo být snahou programů
spolufinancovaných prostřednictvím politiky soudržnosti směřovat zdroje na následující tři 
priority:

- zvýšení atraktivnosti členských států, regionů a měst na základě zlepšení 
přístupnosti, zajištění odpovídající kvality a úrovně služeb a zachování životního 
prostředí,

- podpora inovací, podnikání a růstu znalostní ekonomiky pomocí kapacit výzkumu a 
inovací, a to včetně nových informačních a komunikačních technologií,
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- vytváření nových a lepších pracovních míst pomocí přilákání více lidí k 
zaměstnávání nebo podnikatelské činnosti, zlepšování přizpůsobivosti 
pracovníků a podniků a zvýšení investic do lidského kapitálu.

Tento nový strategický rámec je formulován na základě tří cílů, jimiž jsou Konvergence, 
Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a Evropská územní spolupráce. Evropská 
územní spolupráce si klade za cíl podporovat větší integraci území Unie ve všech jejich 
rozměrech, a to i prostřednictvím meziregionální spolupráce.

Po přijetí těchto zásad se programování soustředí více strategicky na hlavní cíle politiky EU v 
oblasti Lisabonských a Göteborských cílů a Operační program Meziregionální spolupráce 
se stává strategičtějším dokumentem než jeho předchůdce. Nový program je také silně vázán 
na aktivity prováděné v rámci cílů "Konvergence" a "Regionální konkurenceschopnost a 
zaměstnanost". Je to způsobeno tím, že klíčové tématické priority jsou stejné a jedna z 
hlavních cílových skupin je jasně tvořena regionálními a místními subjekty, kteří rozhodují o 
regionálních programech spolufinancovaných z těchto zbývajících cílů (Konvergence a 
Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost). Jedním z hlavních cílů tohoto programu 
je tyto úřady významně angažovat, protože je jasné, že v otevřené, globalizované 
ekonomice musí být řešení růstu a zaměstnanosti zakotveno v regionálních a dokonce 
místních strategiích rozvoje. Toto je úroveň, na které se vytváří většina obchodních sítí a 
kde se zavádí spojení se středisky vzdělání a technologií a kde lze nejlépe zmobilizovat 
místní znalosti a expertízy.

Podle nařízení o Evropském fondu pro regionální rozvoj (ERDF) na období 2007-2013 
přijatého v červenci 2006, pod cílem „Evropská území spolupráce“, zaměří tento fond svou 
pozornost mimo jiné na posílení efektivnosti regionálních politik, a to na základě podpory 
meziregionální spolupráce se zaměřením na inovace a znalostní ekonomiku a životní 
prostředí a předcházení rizikům ve smyslu článku 5 (1) „inovace a znalostní ekonomika“ a 5 
(2) „životní prostředí a předcházení rizikům“.

2.3.3. Územní agenda

Součástí politiky soudržnosti v období 2007 – 2013 bude plně Územní složka tak, jak 
uvádějí Strategické obecné zásady Společenství. Za německého předsednictví přijatá 
Územní agenda EU, jejímž hlavním výstupem bude hodnotící zpráva „Stav a perspektivy 
území EU“, zdůrazňuje v tomto ohledu potřebu posílené evropské spolupráce. Z pohledu 
Lisabonské strategie pro udržitelný ekonomický růst znamená největší výzvu pro posilování 
územní soudržnosti zlepšování územního kapitálu a potenciálů všech regionů EU a podpora 
územní integrace, tj. prosazování transevropské spolupráce a seskupení (klastrů) pro 
konkurenční a inovační aktivity.

2.3.4. Iniciativa EK "Regiony pro hospodářskou změnu"

Evropská komise v listopadu 2006 představila plány na podporu inovací tím, že se spojí 
evropské regiony a vytvoří silná partnerství, která budou moci využívat zkušenosti a 
nejlepší praxi (best practice). Program meziregionální spolupráce je důležitým nástrojem 
zavádění této nové iniciativy s názvem „Regiony pro hospodářskou změnu“(RfEC).

Tato nová iniciativa zavádí mimo jiné i nové způsoby motivování regionálních a městských 
sítí, které jim pomůže vyzkoušet si inovativní myšlenky a rychle je šířit do hlavních 
programů. Iniciativa je věnována identifikaci nejlepších postupů v ekonomické modernizaci, a 
to zejména ve vztahu k projektům, které jasně přispívají k programu zaměstnanosti a růstu 
Unie a jeho šíření do všech regionů, což napomůže stimulovat jejich regionální růst a sníží 
ekonomické rozdíly.

Navíc Evropská komise předpokládá konání každoroční konference „Regiony pro 
hospodářskou změnu”, při které budou udělovány ceny za inovace a která se bude 
časově shodovat s jarním zasedání Evropské rady; cílem konference bude dále 
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zlepšovat komunikaci a šíření výsledků nejlepších postupů v souladu s agendou EU pro 
růst a zaměstnanost.

2.4. Obecná orientace a oblast uplatnění tohoto programu
Z operačního pohledu se tento program zaměřuje na dvě hlavní témata. To jsou prioritní osy
tohoto operačního programu, ale jsou zde také důsledně uváženy i všechny důležité stávající 
a vznikající výzvy, které se k těmto dvěma hlavním tématům vztahují.

Ve srovnání s programem Interreg IIIC je zde rozsah témat spolupráce více omezený a 
programování se stává strategičtější na základě silné angažovanosti Monitorovacího výboru 
v různých fázích, což usnadňuje proces kapitalizace nejlepších postupů/praxí jak v Evropě, 
tak i mimo ni.

Prostor spolupráce operačního programu IVC je zobrazen na mapě na následující stránce. 
Sestává z:

- 27 členských států EU

- Norska a Švýcarska
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Kapitola 3. Analýza

3.1. Úvod
Při nedávném rozšíření na 25 členských států a s Bulharskem a Rumunskem, které mají Unii rozšířit 
v roce 2007, dochází dramatickému zvýšení úrovní rozdílů v celé EU. Mnoho nových členských států
má výrazně nižší úrovně příjmu na osobu a zaměstnanost než je průměr EU. Tyto státy zároveň 
v nedávných letech vykazovaly značnou dynamiku a dosahují vysokých úrovní růstu jak HDP, tak 
i produktivity, takže se tyto rozdíly zmenšují. 

V posledním desetiletí v celé EU klesají rozdíly. Tento pokles je ale rychlejší mezi státy, než mezi 
regiony, ve kterých se interní regionální rozdíly v několika členských státech zvyšují.

Tyto převažující úrovně rozdílů rozvoje v Evropě poskytují četné důkazy o potřebě aktivní politiky 
soudržnosti. Mezi různými typy intervencí může hrát meziregionální spolupráce významnou roli 
při snižování těchto rozdílů.

K vymezení oblastí, ve kterých může meziregionální spolupráce jasně přispět k dosažení cílů 
Lisabonské strategii, je nutné získat globální představu hlavních tendencí a rozvoje v dalších 
desetiletích v EU, důkladný pohled na dvě klíčová témata, kterými se zabývá tento operační program a 
přehled o hlavních poučeních, které byly získány v letech 2000-2006. Tato zjištění této trojí analýzy 
byly seskupeny do analýzy SWOT, která tvoří základ strategického nastavení tohoto operačního plánu.

3.2. Obecné trendy a vývoj v Evropě
Tento první oddíl nastiňuje hlavní výzvy ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, které budou 
mít významné územní dopady jak v Evropské unii, tak i mimo ni.

Tento širší referenční rámec nastavuje prostor pro důkladné posouzení dvou klíčových témat, na které 
by se měla podle nařízení o ERDF zaměřit budoucí meziregionální spolupráce. Při uvážení toho, že se 
tato dvě témata silně opírají o Lisabonské a Göteborské strategie, jsou pro svou relevanci a jejich 
příslušné územní dopady zvoleny čtyři hlavní výzvy. Tyto všeobecné informace jsou odvozeny 
zejména z předběžných výsledků studijního projektu ESPON 3.2 zabývajícím se dlouhodobými 
scénáři, které ukazují různé trendy územního rozvoje do roku 2015 a 2030.

Výzva 1: Zrychlující se globalizace

Proces globalizace se za poslední desetiletí silně zrychlil, a to zejména kvůli silnému rozvoj v zemích, 
jakými jsou Čína, Indie a Brazílie. Obzvláště důležitý dopad globalizace je ten, že zvyšuje rozsah a 
velikost podniků. Vlna fúzí a akvizic, která charakterizuje současné období, se zdá být předzvěstí 
mnohem podstatnějších mezinárodních a mezikontinentálních ekonomických interakcí, které se 
pravděpodobně v dalších desetiletích zintensivní. Stále důležitá fragmentace evropské ekonomiky je 
v tomto kontextu významným handicapem. Je dosti pravděpodobné, že konkurence – a nutné 
ekonomické změny – nebudou v budoucnosti založeny pouze na rozdílech v úrovních mezd, ale čím 
dál více i na technologické produktivitě (kombinaci technologických výstupů a cen). Externí 
konkurence se tedy v celé řadě sektorů, ve kterých měla Evropa dosud porovnatelné výhody, zvýší a 
nebude omezena na průmyslovou výrobu, ale bude čím dál více ovlivňovat sektor služeb a činností 
týkajících se znalostní ekonomiky. Navíc je dosti pravděpodobné, že násobení tak-zvaných 
asymetrických šoků v následujících desetiletích zasáhne oblasti Evropy s velmi rozdílnými 
ekonomickými charakteristikami.

Postupy zaměření na podporu globální evropské konkurenceschopnosti v Evropě vytvoří o něco 
vyšší globální ekonomický růst, ale územní polarizace výrazně pokročí v metropolitních 
regionech, které budou využívat větších výhod než méně urbanizované regiony. Toto může vést 
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k významným sociálním nákladům nebo nepřímým škodám a celá řada regionů může přijít o svou 
životaschopnost.

Výzva 2: Demografický vývoj v Evropě

Pokles porodnosti v Evropě, který začal před několika desetiletími, vede k situaci, kdy se začíná 
významně zvyšovat střední věk obyvatel a pokračování tohoto vývoje v dalších desetiletích je 
nevyhnutelné. Migrace, zejména migrace ze zemí mimo Evropu, je druhou důležitou otázkou 
v demografické sféře.

Negativní dopady přirozené demografické evoluce na regionálních trzích pracovních sil si za několik let 
vyžádají potřebu umožnění významné migrace kvalifikovaných lidí do Evropy. Problémy způsobované 
demografickým vývojem v Evropě v nadcházejících desetiletích vyvolají potřebu ambiciózních, ale 
rozlišných řešení politik, a to podle jednotlivých regionálních kontextů. Demografické faktory zasahují 
do mnoha dalších otázek a z tohoto důvodu bude nutné zajistit integrovanější přístupy k politikám. 

Výzva 3: Nové energetické paradigma

Další zásadní výzvou pro evropské regiony v nadcházejících desetiletích bude úspěšné zavedení 
změny energetického přístupu. Dostupnost nafty a později i zemního plynu už více než jedno století 
umožňovaly během 20. století pokračující rozvoj průmyslových zemí. Světové zdroje nafty a zemního 
plynu jsou postupně vyčerpávány tam, kde rozvoj velkých rodících se ekonomik vytváří prostředí se 
silně rostoucí poptávkou. Tyto zdroje bude čím dál řidší a jejich cena se tedy bude pravděpodobně 
významně zvyšovat.

Měnícího se evropského přístupu k energiím lze dosáhnout pouze v dlouhodobém horizontu na 
základě značného úsilí a investic. Územní dopady budou pravděpodobně velmi významné. Tyto je 
třeba očekávat v kontextu politik územního rozvoje tak, aby bylo možné se vyhnout neslučitelnostem, 
konfliktům a nedostatečné produktivitě. Politiky územního rozvoje budou muset usnadnit a přispět 
ke změně energetického přístupu. V tomto ohledu by mělo být hlavním cílem zejména zvýšení 
energetické účinnosti stávajících systémů a nových vyvinutých systémů, upřednostnění rozvoje a 
optimalizace využití obnovitelných zdrojů energie.

Výzva 4: Možné klimatické změny

Nyní již se veřejně připouští, že zvýšení emisí skleníkových plynů je jedním z hlavních faktorů 
odpovědných za růst průměrné teploty a příslušná živelná nebezpečí.

Je třeba rozlišovat mezi územními dopady změny klimatu, které mají dočasný a místní charakter, ale 
které mohou vést k významným místním a regionálním škodám (záplavy, přívalové deště, bouře, sesuvy 
půdy atd.) a těmi, které mají trvalejší charakter (sucha, ústup sněhu na horách, zvyšování hladin moří, 
vývoj směrem k mírnějšímu klimatu v severních oblastech atd.), které mají dlouhodobé dopady 
s negativním nebo pozitivním charakterem. Klimatická změna může být stěží potlačena politikami 
plánovanými na období 20 nebo 30 let. Opatřeními, které jsou zde v sázce, jsou v podstatě opatření 
prevence nebo přizpůsobování. Preventivní opatření jsou obvykle nákladná a potřebují podněty nebo 
podporu, a to hlavně ve slabších regionech. Protistranou je to, že fyzické škody způsobené živelnými 
pohromami nebo dlouhodobou ekonomickou recesí budou významně kontrolovány a sníženy. 
Opomíjení prevence a zmírňujících opatření může v dlouhodobém horizontu ovlivnit ekonomiku 
v četných oblastech a působit proti cílům územní soudržnosti.

Změna klimatu se bude v budoucnosti pravděpodobně projevovat mnohými způsoby a dopady. Tyto je 
třeba systematicky sledovat a předjímat tak, aby bylo možné definovat opatření, které nelépe vyhovují 
regionálním kontextům.

Na závěr je třeba uvést, že politiky územního rozvoje na všech úrovních (EU, národní, 
regionální/místní úrovně) se budou muset vypořádat s těmito hlavními výzvami a budou muset nalézt 
inovativní řešení v reakci na související problémy/potřeby. Meziregionální spolupráce může 
prostřednictvím výměny zkušeností a nejlepších postupů v Evropě jasně přispět k řešení regionálních 
problémů a výzev, které byly dříve označeny, a to za předpokladu, že bude kladen důraz na 
nejdůležitější oblasti. V tomto ohledu je zásadní, aby byla vytvořena jasná představa o stávající 
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situaci a budoucích tendencích s ohledem na inovace, znalostní ekonomiku a prostředí v širokém 
smyslu slova. 
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3.3. Inovace a znalostní ekonomika: strategický kontext, 
současný stav a budoucí trendy

3.3.1. Strategický kontext

Obnovená Lisabonská strategie pro růst a zaměstnanost klade v Evropské unii silný důraz na další 
rozvoj znalostní ekonomiky. Toto je založeno na představě, že evropský potenciál budoucího 
ekonomického rozvoje je přímo svázán s jeho schopností vytvářet a podporovat vysokohodnotové, 
inovativní ekonomické sektory založené na výzkumu, které budou schopny soutěžit s nejlepšími na 
světě.

Důležitým pilířem této strategie je potřeba zvyšování výdajů do výzkumu a vývoje (R&D). Toto 
odstartuje silnější nárůst produktivity a přidané hodnoty, a to jak v sektorech založených na 
znalostech, tak i dále prostřednictvím efektů šíření. Studie prokazují, že až 40% růstu produktivity 
práce v EU je vytvářeno investicemi do výzkumu a vývoje. Koncept znalostní ekonomiky je ale širší 
než jen výzkum a vývoj. Pokrývá všechny stránky ekonomie tam, kde jsou znalosti srdcem přidané 
hodnoty a spouští inovace v sektorech výroby se špičkovými technologiemi až po služby 
intenzivně využívající znalosti. Kromě využití znalostí povedou příležitosti představované 
informačními a komunikačními technologiemi (ICT), pokud bude plně využit jejich potenciál, 
k významné přidané hodnotě ve všech ekonomických sektorech.

Zvýšené znalosti nevedou automaticky k inovacím, konkurenceschopnosti a růstu. Je zapotřebí, aby 
podnikatelský sektor navrhl nové produkty a služby a využíval nové tržní příležitosti a vytvářel
připadnou hodnotu. Nové firmy a malé a střední podniky se stále více stávají hlavními zdroji růstu a 
nových pracovních míst a z podnikání má pro dosažení cílů Lisabonské strategie klíčovou důležitost.

Politika soudržnost EU na období 2007-2013 je jedním z nástrojů Společenství, jejichž cílem je 
dosažení cílů Lisabonské strategie. Posílení znalostní ekonomiky a zlepšení inovací je jedinou 
z jasných priorit stanovených pro tuto politiku, jejíž součástí je i tento program meziregionální 
spolupráce. Cílem politiky soudržnosti je poskytovat podporu regionům při budování jejich 
výzkumné a inovativní kapacity tím, že jim napomůže rozvíjet jejich regionální inovativní 
strategie a akční plány, které ovlivní jejich konkurenceschopnost.

3.3.2. Současný stav

Pro účely tohoto programu meziregionální spolupráce je důležité zanalyzovat současný stav postupu 
EU s ohledem na cíle Lisabonu v oblasti inovací a znalostní ekonomiky a toto je třeba provést zejména 
ve spojitosti se situací na regionální úrovni.

Otázky, které je třeba touto analýzou podchytit, se týkají následujícího:

• inovace, výzkum a rozvoj technologií,

• podnikání a malé a střední podniky,

• informační společnost,

• zaměstnanost, lidský kapitál a vzdělávání.

Dobrým startem pro provedení této analýzy je studie ESPON, která se zabývá „regionalizovaným 
plněním Lisabonské strategie“. Na základě sestavy pěti ukazatelů tato studie uvádí relativní výkonnost 
regionů v EU-27 ve vztahu k dosahování cílů Lisabonské strategie. Nadprůměrné úrovně výkonnosti 
jsou zjištěny zejména v regionech v takzvané oblasti pentagonu (tzn. oblast ohraničená Londýnem, 
Paříží, Milánem, Mnichovem a Hamburgem) a navíc v částech severní Evropy. Regiony, které 
čelí s ohledem na dosažení úrovně rozvoje největším výzvám se obecně nacházejí v nových členských 
státech východní Evropy, což ukazuje na existenci západovýchodního rozdělení v otázkách plnění 
Lisabonské strategie. Tato situace je složitější v jižní Evropě, zde je tato tendence pod průměrem 
EU. Protože všechny regiony, jejichž výkonnost je nadprůměrná, se nacházejí v severní části Evropy 
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(nejjižnější regiony v této kategorii se nacházejí ve Švýcarsku), existence severojižního rozdělení je 
také významná. Následující mapa (Mapa 2) ukazuje přehled těchto zjištění.

Regionalizované plnění 
Lisabonské strategie 
Na základě 5ti sloučených ukazatelů:

- Produktivita (HDP/zaměstnanou osobu; 
2002)

-  Zaměstnanost (zaměstnaná populace/
populace ve věku 15-64; 2003)

- Náklady na výzkum a vývoj 
(% celkového HDP, 2001)

- Sektor podnikání do výzkumu a vývoje 
(BES pracovníci výzkumu a 
vývoje/1000 osobo v aktivních věku,
2001)

- Vysoce vzdělaná populace (% celková pop.;
2002)

Obecný pohled s ohledem na tento kombinovaný ukazatel indikuje nejvyšší úrovně
konkurenceschopnosti – ve vztahu k Lisabonské strategii – v hlavních metropolitních a 
průmyslových centrech Evropy. Staré průmyslové regiony, které v současnosti procházejí 
procesem restrukturalizace, ale nejsou součástí této skupiny. Celá řada méně urbanizovaných oblastí, 
například v severní Evropě, navíc také vykazuje vysoké úrovně plnění.

Je důležité poznamenat, že výše uvedená zjištění poskytují představu na souhrnné úrovni. Regiony, 
jejichž plnění je pod průměrem souhrnu, mohou být napřed v oblasti některého z příslušných 
ukazatelů a naopak. Tento přehled ale neilustruje celkové geografické tendence a trendy v rámci 
rozdílných úrovní regionální výkonnosti ve vztahu k ekonomickému růstu a pracovním místům.

Při detailnějším pohledu na samostatné prvky a politiky, které spolu vytvářejí ambice Lisabonské 
strategie ve vztahu k inovacím a znalostní ekonomice, lze identifikovat určitá cenná zjištění.

Ve vztahu k inovacím, výzkumu a rozvoji technologií náklady na výzkum a vývoj v Evropě jako 
celku od roku 2001 více méně stagnují na úrovni 1,9% HDP. Toto zdaleka nedosahuje cíle Lisabonské 
strategie, který je na úrovni 3%. V rámci EU jsou náklady na výzkum a vývoj soustředěny na 
omezený počet regionů, které se nacházejí zejména v oblasti takzvaného pentagonu (tzn. v oblasti 
ohraničené Londýnem, Paříží, Milánem, Mnichovem a Hamburkem) a v některých dalších regionech 
severní a jižní Evropy. Přibližně 35 regionů splňuje nebo převyšuje cíl 3 %, což dohromady pokrývá 
45% celkových nákladů na výzkum a vývoj v Unii. Následně je tedy velká většina regionů EU 
s výzkumem a vývoje (hodně) pod úrovní cílových 3%.
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Tato představa koncentrovaných činností výzkumu a vývoje v omezeném počtu regionů je 
potvrzena při pohledu na regionální rozdělení infrastruktury výzkumu a inovací. V současnosti je 40% 
vedoucích výzkumných institutů a univerzit, 46% uznávaných vědeckotechnických parků a 25% 
obchodních inovačních center soustředěno v pouze 4% regionech EU. Naproti tomu v 76 % regionů 
nejsou tato zařízení vůbec. Vedoucí regiony se téměř výhradně nacházejí v zemích EU-15, 
zatímco výzkumná a inovační zařízení jsou v nových členských státech a přistupujících zemích 
velice ojedinělá.V EU je spolupráce na výzkumu a přenosu znalostí mezi veřejnými výzkumnými 
organizacemi, jakými jsou univerzity a průmysl, stále méně než optimální, avšak příklady 
úspěšné spolupráce v trojúhelníku znalostí – veřejného sektoru – obchodu lze nalézt v několika 
částech Evropy.

Často se zdůrazňuje důležitost podnikání v inovativním procesu. Silnou účast obchodního sektoru 
vyžaduje zejména stupeň transformace znalostí (inovační vstup) na nové a prodejné produkty a služby 
(inovační výstup). Malé a střední podniky, SME, hrají v tomto procesu ústřední roli. Úzká
spolupráce a výměna znalostí a zkušeností mezi středisky „know-how“ a malými a středními podniky 
hraje v tomto procesu důležitou roli.

Podnikatelské klima je v Evropě vnímáno jako nepříznivé, a to zejména ve srovnání se Spojenými 
státy americkými a Japonskem. Dochází k nižšímu tempu nových podnikatelských činností, méně 
stabilnímu růstu a většímu odporu vůči přejímání rizik. Navzdory jeho prvotní důležitosti pro 
evropskou ekonomiku není podnikání pro většinu Evropanů upřednostňovanou volbou kariéry. 
Přibližně 60 % občanů EU tvrdí, že zahájit vlastní podnikání je nikdy nenapadlo.

Toto přispívá k takzvané„ inovační propasti“ mezi EU a USA, což označuje relativně slabou 
výkonnost EU v oblasti vývoje nových produktů, služeb a patentů. Důvody nedostatku podnikání 
v Evropě zahrnují relativně vysokou zátěž ve vztahu k pravidlům a předpisům uvalovaným na 
obchodní činnosti, omezenou dostupnost financí pro obchodní iniciativy a vnímanou závažnost 
(právní, finanční a sociální) následků v případě selhání obchodní činnosti.

Malé a střední podniky v současnosti zodpovídají za přibližně 66% zaměstnanosti v soukromém 
sektoru a 57% přidané hodnoty v zemích EU 25. Zahrnují všechny typy firem od osob samostatně 
výdělečné činných až po družstva. Některé malé a střední podniky nabízejí velice tradiční služby nebo 
umělecké výrobky, mnohé jiné jsou rychle rostoucími high-tech společnostmi se silným inovativním 
potenciálem.

Mnohé stávající malé a střední podniky ale čelí potížím, a to zejména ve vztahu k vývoji inovativních 
produktů a služeb. Tyto zahrnují problémy týkající se přístupu k informacím, zřizování sítí a hledání 
partnerů, obtížný přístup k financím, potřebu lépe kvalifikovaných pracovníků a potřebu poradenství a 
podpůrných služeb pro rozvoj malých a středních podniků.

S ohledem na informační společnost je přístup k informačním a komunikačním technologiím 
(ICT) chápán jako důležitý pohon znalostní ekonomiky. V obchodní činnosti již sektor ICT
v posledních letech zažívá více než průměrný růst. Jedná se o nejvíce inovativní sektor orientovaný na 
průzkum v EU a představuje 25 celkových výzkumných prací (2000-2003). Přesto zůstává přijímání 
aplikací ICT v obchodních činnostech relativně nízká, a to zejména v malých a středních podnicích. 
Celkový příspěvek ICT k ekonomickému růstu EU byl ve srovnání k tomuto příspěvků sledovaném 
v USA jen poloviční (2003).

Když se podíváme na poměr pronikání ICT zjišťujeme, že se na území EU vyskytují významné 
rozdíly, které jsou mezi členskými státy v rozmezí 20 a 70% domácností, které mají přístup na 
internet. Ale i v rámci jednotlivých států dochází k rozdílům, kde regiony Cíle 1 mají obvykle nižší 
pokrytí (v průměru pouze 30%), zatímco městské oblasti jsou před zemědělskými oblastmi výrazně 
napřed (90% proti 60% v zemích EU 15).

Od 90.let 20. století dochází v celé Evropě k výraznému pokroku v zaměstnanosti. Do roku 2003 
byl celkový poměr zaměstnanosti v EU na úrovni 64,3%, což je ale stále daleko od cíle Lisabonu, 
který je nastaven na 70% zaměstnanost do roku 2010. Je také třeba zvýšit účast na pracovním trhu žen 
(56% v roce 2003) a starších zaměstnanců (ve věku 50 let a více, 41% v roce 2003) tak, aby bylo 
možné splnit příslušné cíle Lisabonu, které jsou na úrovních 60% a 50%. V rámci EU se vyskytují 
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značné rozdíly v zaměstnanosti mezi jednotlivými členskými státy a mnohé členské státy 
jsou v současnosti pod průměrem EU. Regionální a místní úřady po celé Evropě začínají být čím 
dál víc angažované do politiky zaměstnanosti, a to zejména v rámci rozvoje politiky místní 
zaměstnanosti (LED).

Ke zvýšení produktivity a konkurenceschopnosti znalostní ekonomiky Evropa také potřebuje 
investovat do lidského kapitálu a vzdělávání, což zajistí dostupnost dobře vzdělaných, 
kvalifikovaných a přizpůsobivých pracovníků, kteří jsou schopni se vypořádat se změnami. Toto 
se týká pozic vyžadujících vysokou i nízkou kvalifikaci u výroby a také i u služeb. Je také důležité 
přilákat a udržet si nejlepší vědecké mozky na světě tím, že jim budou nabízeny vhodné podmínky
pro práci a život. Systém vzdělávání a školení je třeba zlepšit tak, aby studium dokončoval dostatek 
mladých lidí s odpovídající kvalifikací a tak, aby se snížil počet lidí, kteří školu ukončují předčasně. 
EU (2002), ve které má vyšší vzdělání v průměru 23% mužů a 20% žen (tzn. vyšší než střední 
vzdělání) silně zaostává za Japonskem (36% mužů a 32% žen) a Spojenými státy (37% celkové 
populace).

3.3.3. Budoucí trendy a výhledy

Evropa bude v nadcházejících letech muset vynaložit značné úsilí k dosažení cílů Lisabonu tak, aby se 
mohla stát nejvíce konkurenceschopnou ekonomikou založenou na znalostech na světě. V oblasti 
inovací a znalostní ekonomiky bude EU muset investovat do infrastruktur výzkumu a vývoje, do 
podnikatelského klimatu a obchodních inovací, stejně jako do využívání ICT.

V rámci EU existují v těchto oblastech mezi jednotlivými státy, městy a regiony významné rozdíly. 
Všechny tyto se snaží zlepšit svoji ekonomickou výkonnost v kontextu výzev Lisabonu. Toto 
představuje pro EU další výzvu k zajištění toho, aby se vývoj směrem k cílům Lisabonu uskutečňoval 
na jejím území. Regiony EU, které již jsou v současnosti v této oblasti silné, mohou v tomto procesu 
sloužit jako motory, ale tento proces je stejně důležitý i v dalších regionech EU. Zatímco Evropa jako 
celek se snaží dohnat své konkurenty v globálním měřítku, zaostalejší regiony Evropy je v tomto třeba 
podpořit, aby si uvědomily své plné možnosti a přispěly tak svým dílem.
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3.4. Životní prostředí a předcházení rizikům: strategický kontext, 
stávající situace a budoucí trendy 

3.4.1 Strategický kontext

Evropská unie usiluje o udržitelný rozvoj, který zahrnuje ochranu a zlepšování kvality životního 
prostředí. Toto globálně znamená ochranu kapacity Země ve smyslu podporovat život ve všech jeho 
formách a respektování limitů přirozených zdrojů naší planety. Environmentální politika celé EU dává 
smysl, protože všichni občané EU jsou oprávněni ke stejné úrovni ochrany životního prostředí a 
podnikatelské subjekty jsou oprávněny fungovat za stejných podmínek soutěže. Klíčovou zásadou je 
ale flexibilita. V nejvyšší možné míře je třeba uvážit rozdílné národní poměry a některá rozhodnutí je 
nejlepší přijímat na místní úrovni.

Environmentální strategický kontext spočívá na několika dohodách a politikách EU.

V roce 1998 Evropská rada v Cardiffu zdůraznila, že ochrana životního prostředí má být integrována 
do definice a implementace všech aktivit a politik Společenství a že je třeba vyhodnotit 
environmentální dopady návrhů Komise. Významného kroku poté dosáhlo zasedání Evropské rady 
v Göteborgu v červnu 2001, během kterého byla dohodnuta strategie udržitelného rozvoje. Tato 
doplňuje politický závazek Unie k ekonomické a sociální obnově tím, že se k Lisabonské strategii 
přidává třetí, environmentální rozměr a zavádí nový přístup k sestavování politik. Tento přístup je 
založen na principu, že ekonomické, sociální a environmentální vlivy všech politik je třeba prověřit 
koordinovaným způsobem, a to při uvážení potřeby zlepšení koordinace politik na úrovni členských 
států, potřeby dosažení lepší koordinace politik v Unii a nutnosti nastavení účinného prověřování 
Strategie udržitelného rozvoje.

Volba důležitých environmentálních témat pro meziregionální spolupráci může čerpat z posouzení 
Strategie udržitelného rozvoje EU, stejně jako ze 6. Akčního programu životního prostředí (EAP) na 
období 2002-2012, který představuje hlavní základ kroků EU. I když je tento EAP opřen o 30 let 
činností, které již vedou k celé řadě přínosů (tzn. mnohem čistší vzduch a voda, lepší odpadové 
hospodářství, produkty, které jsou příznivější k životnímu prostředí), stále zde zůstávají obrovské 
výzvy. Evropská rada v prvním kroku vyčlenila celou řadu cílů a opatření, které slouží jako obecné 
pokyny pro budoucí rozvoj politiky ve čtyřech prioritních oblastech: klimatické změny, příroda a 
biodiverzita, životní prostředí a zdraví, kvalita života a přírodní zdroje a odpady .

Krátké představení jejich hlavních orientací je uvedeno níže:

- Klimatické změny představují významnou výzvu pro tuto dekádu i dále do budoucna. 
Dlouhodobým cílem EU je zabránit globálnímu zvyšování teploty o více než dva stupně nad 
úroveň před průmyslovou érou. Cílem je snížit skleníkové plyny na úroveň, která nebude 
způsobovat nepřirozené odchylky klimatu planety Země. V krátkodobém horizontu je cílem 
Evropské unie dosáhnout cílů Kjótského protokolu, tzn. snížit emise skleníkových plynů mezi roky 
2008-2012 ve srovnání s úrovněmi v roce 1990 o 8%.

- Ochrana přírody a biodiverzity: zdravé přírodní prostředí hraje v naší ekonomice významnou roli a 
pomáhá zlepšovat kvalitu našich životů. Poskytuje celou řadu ekologických služeb, jakými jsou 
poskytování kvalitních zdrojů vody, ochrana před povodněmi a retence vody atd. Ochrana těchto
ekologických funkcí přináší významné environmentální a ekonomické přínosy (např. umožnění 
prostoru pro mokřady podél záplavových zón u řek tak, aby byla umožněna absorpce přebytečné 
vody, je nákladově efektivnější, než výstavba betonových protipovodňových bariér).

- Kvalita životního prostředí má přímý dopad na zdraví a kvalitu života občanů Evropy. Nemoci 
způsobované environmentálními faktory narůstají. Cílem EU je zajistit takové prostředí, které nebude 
škodit zdraví a které zachová naši stávající kvalitu života. Cílem popsaným v tomto Sdělení v této 
oblasti je dosáhnout takové kvality životního prostředí, která nepřivodí významné dopady nebo rizika
ohrožení zdraví lidí.
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- Řízení přírodních zdrojů a odpadů
Celkovou strategií je používat přírodní zdroje efektivně. Je nutné omezit produkci odpadů a kde to 
není možné a kde není možné se produkci odpadů vyhnout, je nutné je opětovně využívat, recyklovat a 
získávat z něj co možná nejvíce s tím, že skládkování je poslední možností. V tomto ohledu je cílem 
zajistit, aby spotřeba obnovitelných a neobnovitelných zdrojů nepřesáhla únosnou kapacitu životního 
prostředí a aby bylo dosaženo oddělení využití zdrojů od ekonomického růstu, a to významně 
zlepšenou účinností zdrojů a snížením objemů odpadů.

Tyto čtyři hlavní osy 6. Akčního programu životního prostředí jsou dále podpořeny sedmi 
tématickými strategiemi, týkajícími se znečišťování ovzduší, prevence a recyklace odpadů, ochrany a 
zachování mořského prostředí, ochrany půd, udržitelného používání pesticidů, udržitelného využívání
zdrojů a městského prostředí.

Tyto strategie se zaměřují na všechny typy účastníků na státní, regionální a místní úrovni, kteří 
mohou kladně přispívat k zachování bezpečného a udržitelného prostředí.

3.4.2. Stávající situace

Pro účely programu meziregionální spolupráce je důležité zanalyzovat současný stav postupu EU 
směrem k podpoře udržitelného rozvoje na jejím území a toto je třeba zajistit zejména ve spojitosti se 
situací na národních a regionálních úrovních. Tato představa je založena na velice různorodých 
problémech, které ovlivňují životní prostředí, což je zejména existence velkých národních a 
regionálních rozdílů v celé Evropě. Tyto záležitosti, které jsou řešeny v této analýze, se týkají 
následujícího:

• přírodní a technologická rizika,

• vodní hospodářství,

• odpadové hospodářství,

• biodiverzita a zachování přírodního dědictví,

• energetika a udržitelná veřejná doprava,

• kulturní dědictví a krajina,

Nebezpečí představují živelné extrémní události nebo jevy technologických nehod, které mohou vést 
k hrozbám a škodám u populaci, životního prostředí a/nebo hmotného majetku. Regiony jsou 
vystaveny nebezpečím v různých stupních a tyto jsou roztříděny do různých “poloh přírodních 
rizik”.

Rozsah živelných nebezpečí, která ovlivňují rozvoj regionů v rámci Evropské unie, je široký. 
Zahrnuje jevy, jakými jsou povodně, lesní požáry, srážkové deficity/sucha, extrémní teploty, zimní 
bouře, zemětřesení, laviny, sesuvy půdy, tsunami, vulkanické erupce atd. Jejich výskyt je čím dál 
četnější, což je částečně způsobeno klimatickými změnami, jejichž dopad je u některých z těchto 
živelných jevů velký (zejména povodně, lesní požáry, sucha, laviny, smrště, extrémní teploty atd.). 
Jejich kumulativní dopad je jasným omezením územní konkurenceschopnosti.

Města v jižní Evropě čelí nedostatkům vody a vlnám veder. Velký počet regionů zejména v oblasti 
Středomoří čelí v posledních desetiletích suchu. Země východní Evropy zažívají za posledních 15 let 
nejvyšší počet povodní.

Dva z těchto živelných jevů, jmenovitě povodně a lesní požáry, si zasluhují zvláštní pozornost, a to při 
uvážení jejich relativně vysokému výskytu v nedávných desetiletích.

K povodním dochází ve více či méně pravidelných intervalech v řečištích a údolních nivách. Největší 
počet velkých povodní se v uplynulém desetiletí soustředil do oblasti severozápadního Rumunska, 
jihovýchodní Francie, středního a jižního Německa a na východ Anglie. Nejdůležitější součástí 
identifikace a řízení povodňového rizika je vymezení (rozsahu) povodňové oblasti. Mapování 
povodňových oblastí v Evropě dosud nesleduje soudržný přístup, protože v různých řečištích existuje 
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několik různých přístupů. K zajištění konzistentnějšího modelu EU podnikla v lednu 2006 kroky a
Komise předložila návrh směrnice o posouzení a řízení povodní.

Lesní požáry, které mohou způsobovat značné environmentální škody např. zničením fauny a flóry, 
jsou přírodními jevy (např. samovznícení, blesk atd.), ale vznik většiny z nich je způsobem lidskými 
faktory (hustota obyvatelstva, hustota silniční sítě). Tendence zvyšování výskytu požárů se zdá být 
jasným následkem měnícího se venkovského a městského prostoru vzhledem k ekonomické 
transformaci. V posledních 15ti letech byl pozorován nebývalý počet katastrofických požárů a 
oblastí postižených požáry, a to hlavně v zemích jižní Evropy. Oblasti s nejvyšším potenciálem 
lesních požárů se nacházejí ve Středozemí, částečně v Rumunsku a Bulharsku a na některých horkých 
místech střední Evropy.

Kromě poskytování krizové pomoci (pomocí Fondu solidarity Evropské unie, který byl vytvořen po 
zničujících povodní, které zasáhly střední Evropu v srpnu 2002) existuje zde také potřeba schopnosti 
reagovat na pravděpodobný opětovný výskyt katastrof, které jsou částečně spojeny s negativními vlivy 
lidských činností na životní prostředí, a to zejména ve spojitosti s zrychlujícím se tempem změn 
klimatu. Existuje zde potřeba konsolidace evropské solidarity tak, aby bylo možné těmto výzvám čelit. 
Členské státy a Komise budou tedy muset dále rozvíjet v této oblasti své iniciativy, a to 
prostřednictvím lepší koordinace a prevence. Prevence je lepší než náprava, a to zejména protože 
živelná katastrofa může redukovat významné investice do rozvoje regionu na nulu.

Technologická nebezpečí představují hrozby pro lidský majetek a přírodu, protože mohou mít 
dopady a způsobit znečištění, které nespadá do přírodních procesů. Technologická nebezpečí 
mohou mít také velice dlouhodobé nepřírodní dopady (např. olejové skvrny a radioaktivní odpad). 
Odkazují na celou řadu nebezpečí, jakými jsou průmyslová znečištění a nehody, nehody při přepravě 
po mořích, úniky radioaktivních odpadů, nukleární činnosti a radioaktivita atd., které jsou způsobeny 
lidskými činnostmi a které mohou způsobovat rizika ohrožení lidského zdraví a snížení kvality 
životního prostředí.

Následující mapa (Mapa 3) uvádí představu o vystavení vlivům regionalizovaných nebezpečí:

Stupeň vystavení nebezpečí
jako souhrn 7 ukazatelů:
Živelná rizika

- Povodně (Regionální průměrný počet
povodní) 

- Lesní požáry (počet požárů 1998-2002) 

- Zimní bouře (pravděpodobnost zimních 
bouří)

- Potenciál výskytu zemětřesení (střední 
hodnota bodů sítě uvnitř hranic NUTS 
2)  

- Sopky (počet všech sopek v oblasti 
NUTS 2 ) 

Technologická nebezpečí:

- Rizika úniků nafty (průměr 3 
ukazatelů: přístavy, potrubí, 
rafinérie) 

- Riziko radioaktivní kontaminace 
(vzdálenost od jaderných elektráren) -



21

Co se týče vody, zde je situace charakterizovaná četnými a zvyšujícími se tlaky na zdroje. 20% 
veškeré povrchové vody v Evropské unii je vážně ohroženo znečištěním, 60% evropských měst 
využívá nadměrně své zdroje podzemní vody a 50% mokřad je v “ohroženém stavu” vzhledem 
k nadměrnému využívání. Kromě tohoto se oblast zavlažované půdy v jižní Evropě od roku 1985 
zvýšila o 20%. Evropská reakce na tyto problémy spočívá v zásadě na Rámcové směrnici vodní 
politiky, která rozšiřuje rozsah ochrany vod na veškerou ochranu. Tato směrnice stanovuje 
jasný cíl, a to že je třeba dosáhnout “dobrého stavu” veškeré vody v Evropě do roku 2015, 
dále podporuje jednotný systém vodního hospodářství, který je založen na řízení povodí řek a 
naznačuje, že udržitelné využívání vody by mělo být zaručeno v celé Evropě. Globálním cílem je 
zajistit rámec Společenství pro ochranu povrchových vod ve nitrozemí, přechodných vod, 
pobřežních vod a podzemních vod tak, aby bylo možné zamezit a snížit znečištění, podporovat 
udržitelné vyžívání vody, chránit vodní prostředí, zlepšit stav vodních ekosystémů a zmírnit 
následky povodní a sucha.

EU čelí se zvýšenou produkcí odpadů rostoucímu problému odpadového hospodářství, které za 
poslední desetiletí předstihlo růst HDP, a to zejména kvůli zvýšeným objemům komunálního 
odpadu (kolem 20% mezi lety 1995 a 2003), z něhož se stává jednotný nejrychleji rostoucí proud 
odpadů. Členské státy musí zakázat nezpracovávání, skládkování a nekontrolovatelnou likvidaci 
odpadů. Měly by podporovat prevenci odpadů, jejich recyklaci a zpracování pro opětovné 
využití.

Cílem je zavést integrovanou a odpovídající síť zařízení na likvidaci odpadu tak, aby bylo možné 
zajistit likvidaci odpadu v nejbližším příslušném zařízení, což zaručí vysokou úroveň ochrany
životního prostředí.

Kompetentní úřady pověřené členskými státy mají za povinnost sestavit jeden nebo více plánu řízení, 
které se budou týkat zejména typů, množství a původu odpadů, které budou recyklovány nebo 
likvidovány, obecných technických požadavků, jakýchkoliv zvláštních úprav týkajících se 
jednotlivých odpadů a vhodných míst likvidace a zařízení.

V roce 2005 Komise předložila svou novou tématickou strategie prevence a recyklace odpadů, 
jejímž ustavujícím prvkem je návrh nové EU směrnice o odpadech.

Zachování přírodního dědictví a biodiverzity je jednou z nenaléhavějších výzev. Zdravé a 
vyvážené přírodní systémy jsou zásadní pro podporu života a fungování společnosti. Mnoho 
evropských druhů zůstává ohroženo – např. 42% savců, 15% ptáků, 52% sladkovodních ryb. Obvykle 
se věnuje jen málo pozornosti vztahu mezi biodiverzitou a ekonomickým rozvojem. Evropská krajina, 
která je zásadní součástí jejího přírodního dědictví a nezbytným domovem pro biodiverzitu, prochází 
velkými a možná i nezvratnými změnami.

Vyhlášení 18% krajiny v Evropě chráněnými oblastmi na základě sítě NATURA 2000 přispívá 
k zajištění zdraví a rozmanitosti ekosystémů. Co se týče zachování přirozených stanovišť, většina 
států volí navrhované lokality pomalu. Co se týče ochrany jednotlivých druhů, informace zasílané 
členskými státy zůstávají neurčité.

Směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Habitats 
Directive) byla zaváděna s velkými zpožděními, ale nyní jsou klíčové výzvy představovány v řízení 
těchto lokalit v rámci sítě a integrace Natura 2000 do dalších činností využití oblastí a politik 
k dosažení udržitelného rozvoje.

Co se týče využití kontaminovaných, opuštěných oblastí nebo lokalit brownfield, toto se stává stále 
důležitějším prvkem udržitelného územního rozvoje. Jejich regenerace může napomoci snížit vlivy 
městského rozvoje.

Spotřeba energií v EU stale roste, ale méně než HDP, takže intenzita energií (vypočtená jako jednotky 
energie na jednotky HDP) se v období let 1990-2002 snížila o přibližně 15%. Přesto je zde stále 
stoupající závislost na dovozu energií (tato je vysoká zejména u nafty s tím, že v roce 2004 
představoval dovoz 81% spotřeby nafty) a omezená diverzifikace, které bylo dosud dosaženo. Celková 
spotřeba energií v zemích EU-25 byla v roce 2004 rozdělena následovně: nafta (37%), zemní plyn 
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(24%), pevná paliva (18%), jaderná energie (15%), obnovitelné zdroje energie (biomasa, vodní 
energie, větrná energie, solární a geotermální) (6%). Ceny nafty a plynu stoupají. V letech 2003-2005
se v EU téměř zdvojnásobily, což je následováno cenami elektrické energie.

EU významně postoupila ve zlepšování efektivnosti využívání energií. Čtyři členské státy 
(Dánsko, Finsko, Německo a Španělsko) jsou na cestě k dosažení cílů obnovitelné energie do 
roku 2010. Německo také v nedávné minulosti dosáhlo podstatného růstu využití solární energie. 
Několik zemí (zejména Dánsko, Německo a Španělsko) dosáhlo úspěšných výsledků s ohledem na 
větrné elektrárny. Obnovitelné zdroje energie, jakými jsou vítr nebo biomasa, jsou potenciálním 
zdrojem elektrické energie v Irsku a v Lotyšsku. Solární energie je v regionech jižní Evropy 
paradoxně relativně málo využívaná.

Probíhající změny v současné rovnováze mezi klimatem a energiemi škodí územní soudržnosti (tzn.
sucha jsou odpovědná za snížení potenciálu vodní energie v jižních regionech a z tohoto důvodu jsou 
odpovědná za potřebu jiných typů dodávek energie, včetně tradičních znečišťujících zdrojů energie). 
Navíc je zde jen omezená koordinace mezi poskytovateli energií s ohledem na velké investice, která
jsou v energetické infrastruktuře vyžadována.

Liberalizace trhu s energiemi, která se blíží dokončení (v červenci 2007), by měla určité situace 
urychlit nebo upravit.

Energie je zdrojem téměř 4/5 veškerých emisí skleníkových plynů v EU. K těmto přispívá sektor 
dopravy asi jednou třetinou. Dopravní aktivity jsou skutečně hlavním uživatelem neobnovitelných 
zdrojů energie. Emise oxidu uhličitého z městské silniční dopravy se stále zvyšují. Silniční 
doprava je zodpovědná za přibližně 84 % emisí CO2 z dopravy.

Hlavní problémy, kterým čelí městské oblasti, jakými jsou špatná kvalita ovzduší, vysoká úroveň
dopravy a provozu, velice vysoká hladina hluku prostředí, vysoké úrovně emisí skleníkových 
plynů v prostředí a expanze městských oblastí, jsou z velké části způsobeny málo udržitelným 
využíváním dopravy (hlavně silniční doprava). Místní znečištění ovzduší se ale v nedávných letech 
ve většině měst zlepšilo, a to zejména vzhledem ke snížení emisí vozidel a zlepšení kvality paliv
(s iniciativami, jakými jsou využití zlepšených kolektivních a nemotorizovaných režimů a
informačních systémů pro lepší řízení dopravy).

Strategie na úrovni EU je založena zejména na podpůrných činnostech, které upřednostňují místní 
iniciativy podporující spolupráci mezi různými úrovněmi rozhodování (Společenství, národní a 
místní) a prolínání různých směrů městského rozvoje.

Území celé Evropy se pyšní širokým rozsahem kulturního majetku a krajiny, které jsou stále více 
ohrožovány zničením a úpadkem kvůli spoustě rozlišných faktorů, a to jak přírodních, tak i 
antropogenetických. Ochrana, zachování, udržení, řízení a zlepšení tohoto dědictví a krajiny na národní 
úrovni zůstávají často neúplné, a to i když se místní a regionální úřady obecně silně angažují do 
rozvoje tohoto dědictví. Přístup ke kulturním zdrojům je navíc potenciálně problematičtější v silně 
urbanizovaných oblastech, kde jsou vyšší tlaky na jejich využití. Lepší řízení turistických a kulturních 
zdrojů a krajiny zůstává v každém případě pro nabídky turistických služeb nejlepší cestou 
kombinace zachování a udržení s ekonomickou propagací.

3.4.3. Budoucí trendy a výhledy

Velké části jižní Evropy zažijí posun směrem k teplotně extrémním podmínkám, ke kterým 
v současnosti dochází hlavně ve středomořské oblasti severní Afriky a na jihozápadě Iberského 
poloostrova, což povede ke zvyšování výskytu sucha a požárů. Zároveň se očekává neustále zvyšování 
hladin vody v pobřežních oblastech a v povodích řek v celé Evropě, což povede ke zvýšení rizik 
povodní. Dalo by se obecně říci, že vzhledem k měnícím se okolnostem, jakou je změna klimatu, je 
vysoce pravděpodobné, že bude v dalších desetiletí docházet ke zvyšování živelných rizik.
Technologická rizika, jakými jsou například rizika spojená s námořními katastrofami nebo 
výrobními zařízeními, budu i nadále ohrožovat ekosystémy a bezpečnost a zdraví obyvatel ve 
velkých oblastech. 
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Územní dopady klimatických změn budou pravděpodobně pro územní soudržnost dosti škodlivé, 
i když celá řada venkovských/znevýhodněných regionů by mohla mít z těchto změn v budoucnosti 
užitek, a to zejména ve severní polovině EU.

I když nelze výskyt živelných nebezpečí snadno předpovídat, prevence a snížení potenciálních škod 
je možné.

Účastníci na všech územních úrovních (od místních/regionálních až po mezinárodní) by měli 
vystupovat směrem k lepší integraci řízení rizik do příslušných politik.

Potřeba zdrojů vody se bude v dalších desetiletích zvyšovat a požadavky obyvatel a ekologických 
organizací na čistší řeky a jezera, podzemní zdroje vody a pláže pravděpodobně nepoleví. Členské 
státy musí do roku 2010 zajistit, aby cenová politika v oblasti vody zajistila adekvátní pobídky pro 
uživatele k efektivnímu využívání zdrojů vody a aby různé ekonomické sektory přispívaly ke krytí 
nákladů za vodohospodářské služby, včetně nákladů na ochranu životního prostředí a zdrojů.

S ohledem na odpady je specifickým cílem snížení množství, která jsou likvidována, o 20% do roku 
2010 a 50% do roku 2050. Cílem EU je snížit environmentální dopad využívání zdrojů a produkovat 
méně odpadů při stejné úrovni ekonomického růstu. To znamená využívání více obnovitelných 
zdrojů (pokud je jejich využívání udržitelné), větší objem recyklace a lepší řízení zbytkových odpadů.

Součástí revidované Rámcové směrnice o nakládání s odpady EU je strategie, která navrhuje pohled 
přes znečištění způsobované odpady s cílem uvážení jeho možného přispění k více udržitelnému 
využívání přírodních zdrojů a surovin.

K dosažení významného snížení ztráty biodiverzity na všech úrovních do roku 2010 bude třeba 
vyvinout nebývalé úsilí. Řízení vytýčených území by mohlo vytvořit část širší politiky řízení půdy 
v EU (například společná zemědělská politika, venkovská a regionální politika).

Očekávané přínosy, jak ekonomické (rozvoj služeb ekosystémů, činnosti týkající se například 
turistických míst), tak společenské (rozmanitější pracovní příležitosti, zlepšené životní podmínky, 
ochrana dědictví) by mohly být v dalších desetiletích vysoké, pokud budou přijata příslušná opatření. 
Tento pohled by měl ale patřičně uvážit ochranu, obnovu a udržitelné využívání přírodního dědictví, 
což je i nadále zásadním aspektem.

Nakonec zde existuje potřeba integrace financování NATURA 2000 do ostatních příslušných 
politik Společenství s tím, že je třeba věnovat velkou pozornost programu spolupráce, a to při 
uvážení přeshraničních dopadů ochrany biodiverzity.

Globální poptávka po energiích se bude v budoucnosti zvyšovat s tím, že celková světová spotřeba 
energií bude v roce 2030 téměř o 60% vyšší, než tomu bylo v roce 2002 (podle IEA World Energy 
Outlook). Očekává se, že tento růst bude z velké části založen na fosilních palivech. Pokud se domácí 
energie nestane v dalších 20 až 30 letech více konkurenceschopnou, bude asi 70% požadavků na 
energii v Unii, ve srovnání se současnými 50%, kryto importovanými produkty. Celkový cíl 12% 
stejně jako cíl 22% obnovitelného podílu na výrobě elektrické energie, nebudou splněny, pokud 
nebudou přijata určitá mimořádná opatření, a to včetně odbourávání administrativních a síťových 
bariér.

Cílem je připravit střednědobou a dlouhodobou strategii ke snížení závislosti EU na dovozech energií 
takovým způsobem, jaký splní cíle strategie růstu a zaměstnanosti s tím, že bude zvláštní pozornost 
věnována problémům ostrovů a regionů, které jsou z velké části izolovány od trhu s energiemi v EU.

Zůstává zde stále významný prostor pro další zlepšení. Toto je zejména případ 10 nových členských 
států, a to například prostřednictvím přenosu technologií. Nákladově účinná opatření ke zlepšení 
efektivnosti energií zůstávají nedostatečně využívána (podle Evropské environmentální agentury 
2005). Efektivní opatření týkající se budov, vozidel a spotřebitelského zboží by pomohla snížit 
požadavky. Udržitelné investice do obnovitelných zdrojů, účinnost energií a vodíku by mohly snížit 
závislost Evropy na fosilních palivech. Kromě tohoto by vyšší dostupnost některých obnovitelných 
zdrojů, jakými jsou větrná energie, solární energie a geotermální energie v celé řadě regionů
pravděpodobně dala vzniknout místním pracovním příležitostem (vytvoření nových vysoce kvalitních 
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pracovních míst v Evropě v oblasti nového zařízení s efektivním využíváním energií a energetických 
služeb).

V průmyslových zemích je nutné více snížit emise. Toto se týká například sektoru dopravy. Vyšší 
využívání aut povede nevyhnutelně k bezpečnostním a environmentálním problémům (například 
dopravní zácpy a znečištění), i ke směrem dolů klesající spirále nedostatečných investic do veřejné 
dopravy. Toto je důvod, proč je nezbytné, aby regionální a místní strany prošetřily přístupy 
k integrované dopravě jako skutečné alternativy k automobilové dopravě při snižování 
znečišťování ovzduší. Významné investice do vodíkových technologií jako zdroje energie by také 
mohly napomoci snížit závislost Evropy na fosilních palivech.

Ochrana a podpora kulturního dědictví a krajiny mohou hrát významnou roli při stimulaci 
regionálního rozvoje. Kulturní majetek a krajina jsou hlavním potenciálem územního rozvoje 
v městských a pobřežních oblastech, stejně jako v celé řadě zemědělských oblastí. Správná rovnováha 
mezi využitím a ochranou je tedy předpokladem pro efektivní a udržitelné využívání takovéhoto 
územního potenciálu. Inovativní způsoby zviditelnění a zpřístupnění kulturního dědictví a krajiny 
poskytují základy dalšího vyžívání kulturních zdrojů pro účely informací a vzdělávání, výzkumu a 
udržitelného rozvoje turistického průmyslu.

Ve stručnosti je možné uvést, že závazků EU směrem k udržitelného rozvoji lze dosáhnout 
řešením celé řady problémů, při kterém mohou hrát regionální a místní úřady významnou 
roli. Tyto instituce ještě nejsou v celé Evropě na stejné úrovni rozvoje, a to zejména kvůli 
tomu, že buď nemají stejné přírodní a kulturní zdroje, nebo že nejsou ovlivněny stejným 
stupněm intenzity těchto jevů nebo přijaly určitá politická rozhodnutí týkající se využívání 
energií. Z tohoto důvodu zde existuje jasný příspěvek meziregionální spolupráce, která se 
bude zabývat výše uvedenými otázkami, a to zejména s využitím myšlenek a postupů, 
které existují ve vztahu ke každé z těchto otázek v nejvíce rozvinutých regionech.

3.5. Zkušenosti z meziregionální spolupráce
Meziregionální spolupráce probíhala nejen v rámci programu INTERREG IIIC ale také 
v několika ostatních programech EU jako např. v programu EQUEL1. Vzhledem k tomu, že 
tento program je přímým nástupcem programu INTERREG IIIC (2000-2006), je tato část 
zaměřena právě na zkušenosti získané v rámci tohoto programu. Kromě toho je zde 
představena analýza zkušeností shromážděných v tématických oblastech, které jsou 
řešeny v rámci programu meziregionální spolupráce 2007-2013, a to zejména v oblasti 
inovací a znalostní ekonomiky, životního prostředí a předcházení rizikům.

3.5.1. Přehled programu Interreg IIIC

Výchozím bodem je posouzení stávající situace meziregionální spolupráce v rámci 
INTERREG IIIC, a to jak kvantitativně (klíčové hodnoty), tak i kvalitativně (hlavní poučení
získané ze zkušeností s INTERREG IIIC).

Klíčové hodnoty

Počet přijatých žádostí : 905 
Počet schválených projektů: 265 
Poměr vybraných: 29%

Počet partnerů účastnících se vybraných projektů:
více než 2600
Průměrný počet partnerů na projektu: kolem 10

Mobilizace regionálních a místních úřadů veřejnoprávních subjektů byla v Evropě dosti 
vysoká, a to zejména v jižní zóně. I když jsou Operace regionálního rámce (RFO), 
představené v rámci INTERREG IIIC, prokázaly, že jsou relevantním typem
operace/projektu v reakci na požadavky regionálních orgánů, které se snaží o zajištění vyšší 

                                                
1 Závěrečná hodnotící zpráva je k dispozici na 
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/about/evaluation_en.cfm
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intenzity spolupráce ve střednědobém horizontu. Výsledky schválených operací podle 
témata spolupráce signalizují, že většina z těchto operací nebyla založena na stávajících 
projektech spolufinancovaných z programů hlavního proudu (mainstream programmes –
programy Cíle 1 a 2).

Podané žádosti

ve vztahu k žádostem 

schváleným

Všechny zóny

Schválené projekty

podle typu projektu

Všechny zóny

Schválené projekty

podle tématu

spolupráce

Všechny zóny

Zdroj: INTERREG IIIC operations: the complete collection – 2005
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Řešená témata

75% projektů INTERREG 
IIIC se zabývala tématy, 
které se týkají přímo 
tématických priorit 
rozepsaných následovně: 
38% na výzkum a vývoj, 
inovace, informační společnost, malé 
a střední podniky, zaměstnanost a 
vzdělání a 37% na životní prostředí a 
prevenci rizik, energetiku a přírodní 
zdroje, dědictví a kulturu .

Stojí za povšimnutí, že projekty týkající se dalších témat, jakými jsou dědictví, kultura a cestovní ruch a 
zaměstnanost a vzdělání také odkazují na budoucí tématické priority.

(Mapa 3)
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Zmapování partnerů v rámci 
INTERREG IIIC

Bylo provedeno zmapování četnosti 
účasti regionů na různých projektech 
INTERREG IIIC. Jsou zde zahrnuty 
spolufinancované projekty ve čtyřech 
programovacích zónách, a to se 
zahrnutím jak vedoucích partnerů, tak 
i dalších partnerů. Toto mapování 
poskytuje přibližnou představu 
o nejaktivnějších regionech v Evropě 
s ohledem na meziregionální 
spolupráci. Téměř všechny regiony se 
alespoň v určité míře účastní.
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•   Poučení vyvozené ze zkušeností s INTERREG IIIC

Pozitivní výsledky  INTERREG IIIC Nedostatky a  oblasti, které je třeba zlepšit

Celkový záměr

■ Program IIIC ukázal na velký „mobilizační 
potenciál“ ve velmi krátkém časovém horizontu 
přibližně tří let, což znamená, že zde byl velký 
počet žádostí a velký počet účastnických 
organizací. Otevřenost Evropy ke spolupráci je 
považována regionálními a místními úřady za 
velice pozitivní.

■ Cílů ovlivnění dalších programů strukturálních fondů bylo dosaženo jen částečně, 
protože potřeba spolupráce v této oblasti nebyla v tomto současném programu 
masivní. V tomto ohledu byl asi program INTERREG IIIC příliš ambiciózní.
■ Rozdíl mezi tím, co chtěla EK/ČS a co mohlo být dosaženo tímto přístupem od 
spodu nahoru (tzn. co žadatelé o projekty ve skutečnosti chtěli). Nedostatek 
zkušeností s meziregionální spoluprácí byla důležitým důvodem.

Přístup/ výsledky

■ Přístup „od spodu nahoru“ do velké míry 
vyhovoval hlavní cílové skupině. Tento přístup je 
založen na požadavcích a zplnomocnění 
regionálních a místních veřejných orgánů (54% 
všech partnerů). Orientace na zangažovanost 
regionálních politiků byla obzvláště silná 
k zajištění dlouhodobějšího dopadu operací 
v některých projektech 
■ I když je stále příliš brzy na to, aby bylo možné 
plně vyhodnotit výsledky a vlivy těchto operací, 
existují jasné důkazy o tom, že dochází k výměně a 
šíření zkušeností (srov. aktualizace MTE).

■ Obecně řečeno, ještě není dostatečně vyvinutý přenos zkušeností na úrovni 
programu a mezi operacemi. Do regionálních a místních politik ještě není integrován 
dostatek dobrých postupů (best practice). Problém budování kapacit ve většině 
případů: projekty ne vždy vědí, jak šířit své nástroje. Programové dokumenty ale na 
začátku tohoto období výslovně nepředvídaly proces kapitalizace. Kapitalizaci 
výsledků lze navíc uskutečnit pouze pokud jsou k dispozici výsledky a ne při spuštění 
programu. 
■ Při uvážení povahy meziregionální spolupráce definovali vedoucí partneři zejména 
kvalitativní výsledky jejich projektů (např. zlepšení spolupráce, společné pracovní 
postupy, zlepšená efektivita projektů SF, atd.), což nelze na úrovni programu snadno
vyhodnotit a shrnout. Zásadní by bylo vedoucí partnery v budoucnosti podpořit 
a napomoci jim při sestavování dobrých postupů v tomto kontextu.

Témata spolupráce

■ Témata pro spolupráci jsou příliš neurčitá a zavádějící a z tohoto důvodu je nutné je 
lépe definovat (i když jedním z přínosů je to, že umožňuje maximální flexibilitu). 
Tématický přístup by umožnil snadnější rozvoj strategií propagaci výsledků. První 
krok byl v tomto směru proveden s JTS (viz tématická kategorizace v odstavci 2.2.1). 
Obecně vzato, alespoň 54% stávajících projektů by spadalo pod priority Lisabonu a 
Göteborgu.

Typy operací

■ Tři různé typy operací nabízejí různé formy činností 
meziregionální spolupráce, které jsou jako takové 
považovány účastníky projektu za relevantní

■ Je možné zdůraznit některé slabé stránky týkající se typů operací: - U RFO: 
komplexní struktura, skutečné sestavení konkrétních činností trvá několik měsíců; 
mnohé z nich na začátku jejich implementace dostatečně nečerpají, což jasně přispělo 
k tomu, že program měl v některých zónách problémy s nevyčerpáním finančních 
prostředků. Aktivní podpora a vedení ze strany JTS a mezi jednotlivými RFO ale 



29

vedla ke zlepšení výkonnosti RFO. - U ICP a Network: i když je to 
z programových dokumentů dosti patrné, rozlišení mezi těmito dvěma typy 
operací není ve skutečnosti po žadatele o projekty dosti jasné. Zjišťujeme, že 
činnosti předpokládané v žádostech nebyly tak rozlišené, jak se předpokládalo 
v teorii.

Řízení a realizace 

programu

■ Struktura implementace tohoto programu byla 
všeobecně dobře hodnocena. Pracovní metoda 
vyvinutá orgány tohoto programu a zavedená JTS 
je velice přísná a obecně účinná.
■ Systém řízení (čtyři zóny) je dobře rozvinut a 
představuje dobré základy pro budoucí programy, 
na kterých lze stavět, a to i když je třeba zajistit 
budoucí harmonizaci. Také to umožňuje jasnou 
geografickou blízkost a „institucionální“ a kulturní 
blízkost k vedoucím partnerům a z tohoto důvodu i 
usnadněný pravidelný kontakt s projekty, což bylo 
velice oceněno navrhovateli projektů. Tento přístup 
založený na blízkosti rozmělňuje netříditelnou 
rozmanitost a počet institucí na menší, a tedy i lépe 
řiditelnou velikost.

■ Určité stránky monitorování a řízení by mohly být zlepšeny, např. efektivnější a 
harmonizované audity na úrovni členských států, zjednodušení žádostí (formuláře, 
postupy), zjednodušení reportingu, vetší rozpočtová flexibilita na úrovní programu.

Partneři

■ Celkový počet regionů představoval velké + široké 
geografické pokrytí 
■ Účast partnerů z nových členských států (NMS) na 
těchto operacích, která představuje 20% všech 
partnerů, je dosti povzbudivá.

■ Co se týče partnerů z nových členských států, bylo zde relativně nízké zastoupení ve 
funkci vedoucích partnerů (což je částečně vysvětleno skutečností, že se mohli stát 
vedoucími partnery až od třetí výzvy k předkládání žádostí). Zvláštní pozornost by 
měla být věnována podpoře jejich účasti v dalším období .
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Mapa 4: INTERREG IIIC projektoví partneři – rozvoj malých a 
středních podniků a podnikání

3.5.2 Inovace a znalostní ekonomika – zkušenosti z Interreg IIIC

Program Interreg IIIC podpořil celou řadu projektů zabývajících se záležitostmi inovací a 
znalostní ekonomiky, a to ve smyslu tohoto operačního programu. Z celkového počtu 265 
operací IIIC byl cílem více než 30%, nebo přibližně 90 projektů, jeden nebo více aspektů tohoto 
hlavního tématu. Tyto projekty lze rozdělit do tří skupin: rozvoj malých a středních podniků a 
podnikání, vývoj, technologie a inovace a informační společnost a e-government2.

Při podrobnějším pohledu na tyto projekty zjišťujeme, že polovina z nich (45 projektů, 15% 
programu celkem) se soustřeďuje na téma rozvoje malých a středních podniků a podnikání.
Tyto projekty se vyznačují velkou 
rozmanitostí v přístupech k těmto 
politikám a řešeným problémům.

Některé z nich se soustředí na 
rozvoj malých a středních 
podniků ve specifickém 
sektoru, včetně například 
aquakultury  (AQUAREG), 
audiovizuálním sektoru (ECRIF-
AV), produkce dřeva (VAW) nebo 
cestovního ruchu (TOURISME).

Další projekty se zaměřují na 
záležitosti týkající se podnikání 
ve specifických prostředích,
například ve zpustlých městských 
oblastech (LNET), zemědělských 
oblastech (PRAXIS) nebo v řídce 
osídlených oblastech (EKIE). 
Mnohé další projekty se týkají
celé řady průřezových záležitostí
rozvoje malých a středních 
podniků a podnikání, například rozvoj a podpora podnikatelských klusterů (CLOE), podnikání 
šetrného k životnímu prostředí (ECOLAND) nebo přístupu k financím (FINNETSME).

Výše uvedená mapa3 ukazuje, že partneři v projektech rozvoje malých a středních podniků a podnikání 
jsou široce roztroušeni po celé Evropě, a to při účasti jak urbanizovaných, zemědělských i vzdálených 
oblastí.

Druhá kategorie projektů Interreg IIIC je sdružena kolem témata výzkumu, technologie a inovací a 
obsahuje celkem 22 projektů. Mnohé z těchto projektů se zaměřují na roli inovací a výzkumu a vývoje 
ve strategiích regionálního rozvoje, například MATEO a BEPART. Další skupina projektů se 
soustřeďuje na inovace v rámci specifických sektorů, včetně větrné energie (WIND-TECH-KNOW), 
mořského pobřeží (INTERMAREC), biotechnologií (BIOTECHNET), ICT (TINIS) a dopravy 
(INNOTRAX).

Mapa 2 naznačuje, že téma výzkumu, technologií a inovací je široce rozšířené po celé Evropě. Zdá 
se, že největší koncentrace je na severu Evropy a některé izolovanější regiony na jihu jsou také 
velmi aktivní.

                                                
2 Informace uvedené v tomto odstavci jsou založeny na publikaci Interreg IIIC operations: the complete collection, kterou 
připravily čtyři Společné sekretariáty programu IIIC.
3 Všechny mapy v tomto odstavci byly připraveny Společným technickým sekretariátem Interreg IIIC, Východní zóna
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Asi 20 projektů Interreg IIIC je v oblasti 
informační společnosti a e-Government. 
Jedna skupina projektů v této kategorii se 
zabývá zejména otázkami týkajícími se 
rozhodování ve veřejném sektoru a 
veřejných služeb podporovaných ICT, 
například GOVREGIO a DEPURE. ICT 
podporují podnikání a malé a střední 
podniky i v dalších oblastech, kterými se 
zabývají mnohé projekty, včetně 
ICHNOS, CAPTURE a BRISE. 
Další projekty se soustřeďují na 
ICT ve specifických sektorech, 
jakými jsou například ochrana dat
(EPRODAT) nebo zdravotní péče 
(TELEMEDICINE).

Mapa 3 ukazuje, že účastníci projektů 
jsou po Evropě dosti roztroušeni s tím, že 
je zde tendence jejich umístění směrem 
k okrajovým regionům EU.

Partnerství na projektech v těchto třech tématických skupinách ukazuje obecně na dobrý mix 
regionálních a místních úřadů a dalších orgánů v oblasti znalostní ekonomiky, a to včetně 
regionálních rozvojových agentur, univerzit, technologických a vědeckých parků, obchodních 
center apod. Toto ukazuje na to, že projekty meziregionální spolupráce jsou nástrojem schopným 
svést dohromady celou řadu účastníků angažovaných na rozvoji a implementaci regionálních inovací 
a znalostních politik.

Jedním z prvků, které sdílí většina 
z těchto projektů ve všech třech 
kategoriích, je orientace na malé a 
střední podniky ve vztahu 
k přenosu technologií a inovací. 
Cílová skupina malých a středních 
podniků je konkrétně řešena nejen 
v projektech, které se zabývají 
přímo malými a středními podniky
a podnikáním, ale i v projektech, 
jejichž centrem jsou inovace nebo
ICT. Toto podtrhuje důležitost 
podnikání a malých a středních 
podniků při rozvoji znalostní 
ekonomiky, což je také 
uznáváno na regionální úrovni.

Mapa 5: Projektová partneři INTERREG IIIC - výzkum, 
technologie a inovace

Mapa 6: Partneři projektu INTERREG IIIC – informační společnost a 
e-Government
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Tématy zaměstnanosti, začlenění 
do společnosti, lidských zdrojů a 
vzdělávání se zabývalo asi 20 
projektů, které pokrývaly celé 
spektrum námětů. Tyto zahrnují 
podporu rozvoje lidských zdrojů 
(HANSE PASSAGE), 
začlenění žen do pracovních 
sil  (W.IN.NET, LEAD) a migraci a 
integraci (C2C).

Na základě těchto map je jasnější, 
že téměř všechny regiony EU se 
alespoň do určité míry účastní 
činností týkajících se inovací a 
znalostní ekonomiky. Rozdíly 
v geografických modelech každé 
části těchto témat také naznačují, 
že každý region má jedinečný 
profil s ohledem na své prioritní 
záležitosti v širším rámci 
programu meziregionální 
spolupráce v období 2007-2013. Tato skutečnost ukazuje na potenciál zacílené tématické spolupráce 
mezi regiony po celé Evropě.

3.5.3. Životní prostředí a předcházení rizikům –zkušenosti z INTERREG IIIC.

Životní prostředí a ochrana před riziky bylo velice populárním tématem v rámci Interreg IIIC (59 
projektů celkem, což představuje 22% všech projektů), což demonstruje jasnou potřebu mezi úřady v 
celé EU zajištění lepšího dialogu a výměny dobrých postupů u klíčových environmentálních 
záležitostí. Kromě toho se významný počet projektů zaobíral dědictvím, kulturou a cestovním 
ruchem, což je v kontextu tohoto programu také považováno za součást dílčího tématu, které se týká 
environmentální oblasti. Skutečná témata řešená navrhovateli projektů byla velice rozmanitá, což je 
logickým důsledkem přístupu od spodu nahoru. 

Umístění těchto partnerů je dosti 
roztříštěné a následně je oblast Evropy 
dosti široce pokryta, což odráží 
rozmanitost otázek, které lze po celé 
Evropě řešit a což ukazuje na velký zájem 
ze strany místních a regionálních 
účastníků.

Několik regionů se silně angažuje 
v oblasti environmentálních témat. 
Jejich účast vysoce přesahuje průměr. 
Sdílejí společnou územní charakteristiku 
v tom, že se nacházejí na pobřeží (kromě 
jihovýchodního Německa). Tohoto se 
alespoň do určité míry účastní převážná 
většina EU regionů.

Mapa  7: Partneři projektu INTERREG IIIC – zaměstnanost, 
zaměstnanosti, začlenění do společnosti, lidské zdroje a 
vzdělávání 

Mapa 8: Projektoví partneři INTERREG IIIC – životní prostředí, 
předcházení rizikům ,energetika a přírodní zdroje
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Otázky v této oblasti, které byly v projektech Interreg IIIC řešeny nejčastěji, zahrnují biodiverzitu a 
přírodu (17 projektů), řízení rizik (10 projektů), obnovitelné energie (7 projektů), vodní hospodářství, 
správu řek (7). Bez ohledu na danou otázku se většina těchto projektů zabývala udržitelným 
rozměrem. Tyto projekty se například zabývaly využitím biomasy pro generování energie (projekt 
REGENERGY), vývojem vylepšených a efektivnějších řešení k vyhodnocení dopadu dopravy na 
kvalitu ovzduší ve velkých městských oblastech (projekt CITEAIR). Projekt INUNDA se zabývá 
prevencí před riziky povodní v silně urbanizovaných oblastech.
Dalším rysem tohoto tématu životní prostředí a ochrana před riziky je tak skutečnost, že u 
některých projektů se toto partnerství soustředilo výhradně na geografický prostor, a to zejména v 
oblasti Středomoří (projekt INCENDI zabývající se prevencí a bojem s lesními požáry, projekt 
MEDITERRITAGE, atd.).

Otázky týkající se dědictví, 
kultury a tradic byl také velmi 
populární u 45 spolu-
financovaných projektů. Velká 
část z nich rozpracovala postupy 
spojené s životním prostředím a 
udržitelným rozvojem, jako 
například ECOTOURISM, který 
se zabývá zejména řízením 
životního prostředí v turistických 
oblastech nebo WATER TOUR,
který se snaží podpořit regiony 
vodní turistiky prostřednictvím 
inovativních strategií a technologií.
Kulturní dědictví bylo jako 
nástroj regionálního rozvoje také 
rozvinuto v několika projektech 
(například CULTURED).

3.6. SWOT analýza 
Tato část uvádí klíčová zjištění z předchozích oddílů této části 3, a to ve formě analýzy SWOT. 
Hlavní silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby, které jsou relevantní pro strukturování a 
implementaci tohoto programu meziregionální spolupráce, jsou shrnuty v níže uvedené tabulce. Tato 
analýza SWOT na jednu stranu identifikuje příslušné aspekty týkající se sociálně ekonomické situace 
a vývoje území Evropy a na druhou stranu sem jsou začleněny zkušenosti získané s meziregionální 
spoluprácí v rámci programu Interreg IIIC.

Z této analýzy vyplývá, že je zde silná potřeba zaměření se na kroky, jejichž cílem je potlačit vlivy 
rostoucí globalizace a klimatických změn v EU. Z tohoto důvodu jsou kroky podniknuté na místní a 
regionální úrovni jako doplněk k činnostem na národní úrovni, které se týkají inovací a zachování 
životního prostředí v tomto programovacím období zásadní. Přesto by to bylo částečně neúčinné, 
pokud by výsledky vedly k územním rozdílům. Jedním ze způsobů, jak se vyhnout tomuto výsledku, 
je účelně propojit více a méně rozvinuté regiony v oblasti každého tématu, což může jasně prospět 
k dosažení cílů Lisabonské a Göteborské strategie. 

Mapa 9: Projektoví partneři INTERREG IIIC - dědictví, kultura a 
cestovní ruch
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Vztahující se k sociálně-ekonomické situaci a vývoji na evropském území

Inovace a znalostní ekonomie Prostředí a ochrana před riziky

Vztahující se k meziregionální spolupráci

1. Silné stránky

- Regiony vykazující nadprůměrné 'regionalizované 
plnění Lisabonu' se nacházejí v takzvané oblasti 
pentagonu a v částech severní Evropy.

- Skupina přibližně 35 regionů splňuje nebo převyšuje 
cíle Lisabonu v otázkách nákladů na výzkum a vývoj 
ve výši 3% HDP.

- Regiony vedoucí v oblasti inovační infrastruktury jsou 
početně malé (pouze 4% všech regionů), ale jsou po 
zemích EU 15 rovnoměrně rozmístěny.

- Malé a střední podniky hrají v ekonomii EU 
významnou roli, v současnosti zodpovídají za přibližně 
66% zaměstnanosti v soukromém sektoru a 57% 
přidané hodnoty v zemích EU 25. Mnohé z nich jsou 
rychle rostoucí high-tech společnosti se silným 
inovačním potenciálem.

- Vyhlášení 18% krajiny v Evropě chráněnými 
oblastmi na základě sítě NATURA 2000 přispívá 
k zajištění zdraví a rozmanitosti ekosystémů.

- EU významně postoupila ve zlepšování 
efektivnosti využívání energií. Několik
členských států je na cestě k dosažení cílů 
obnovitelné energie do roku 2010.

- Místní znečištění ovzduší se ale v nedávných 
letech ve většině měst zlepšilo, a to zejména díky 
vývoji emisí vozidel a kvalitě paliv.

- Regenerace kontaminovaných, opuštěných oblastí 
nebo lokalit brownfield může napomoci snížit 
vlivy městského rozvoje.

- Velký 'mobilizační potenciál' na regionální a místní 
úrovni vytvářející inovativní výsledky.

- Začíná docházet k výměně a šíření zkušeností, i když 
se to v celé Evropě neděje stejným tempem.

- Účast partnerů z nových členských států je dosti 
pozitivní, i když se v jednotlivých zemích liší.

- Zkušenosti z Interreg IIIC prokazují velký potenciál 
meziregionální spolupráce v oblasti inovací a znalostní 
ekonomiky, životního prostředí a ochrany před riziky 
se silnou účastí regionů ve všech zemích EU.

- Několik rozvinutých regionů v EU je s ohledem na 
úroveň plnění Lisabonu angažováno v projektech
meziregionální spolupráce.

- Široké geografické pokrytí témat navrhovaných pro 
nový program ukazuje na potenciál širokého budování 
sítě a spolupráce v budoucnosti.

2. Slabé stánky

- Velké rozdíly mezi jihem/východem a severními regiony 
v oblasti úrovně plnění Lisabonu.

- Regiony v nových členských státech čelí největším 
výzvám ve formě dosažení znalostní ekonomiky.

- Staré průmyslové regiony vykazují v oblasti procesu
restrukturalizace obecně podprůměrný rozvoj znalostní
ekonomiky.

- Náklady na výzkum a vývoj v Evropě od roku 2001 více 
méně stagnují na úrovni 1,9% HDP. Toto zdaleka 
nedosahuje cíle Lisabonu, který je na úrovni 3%.

- Probíhající změny ve stávající rovnováze mezi 
klimatem a energiemi škodí územní soudržnosti.

- Hlavní problémy, kterým čelí městské oblasti, 
jsou z velké části způsobeny špatně udržitelným 
využitím dopravy (hlavně silniční doprava).

- Kumulativní vliv přírodních nebezpečí 
představuje omezení územní 
konkurenceschopnosti

- Hlavní problémy, kterým čelí městské oblasti, 
jsou z velké části způsobeny špatně udržitelným 
využitím dopravy.

- Účast regionálních a místních rozhodujících osob 
není ve většině případů dosti silná, a to hlavně s 
ohledem na plánování skutečných změn jejich politik 
a nástrojů.

- Neexistuje dostatečný přenos znalostí a kapitalizace 
nad rámec partnerství v činnostech Interreg IIIC.
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- Velká většina regionů EU neobsahuje žádnou nebo jen 
nedostatečně vyvinutou inovativní infrastrukturu 
(univerzity, vědecké parky, inovativní střediska).

- U EU obecně není spolupráce na výzkumu a přenosu 
znalostí mezi státními výzkumnými organizacemi, jakými 
jsou univerzity, a průmyslovými podniky stále optimální.

- Podnikatelské klima v Evropě není ve srovnání se 
Spojenými státy a Japonskem příznivé. Důvody této 
situace jsou vysoká zátěž představovaná pravidly a 
nařízeními, omezená dostupnost financí pro obchodní 
činnosti a závažnost (právních, finančních a sociálních) 
následků v případě selhání podnikání.

- Mezi EU a USA existuje „inovační propast“, která je 
indikována relativně slabou výkonností EU ve vývoj 
nových produktů, služeb a patentů.

- Přijímání aplikací ICT v podnikatelských činnostech 
zůstává ve srovnání s USA relativně nízké.

- Zaměstnanost v EU na úrovni 64% je stále vzdálena od 
cílů Lisabonu, který je nastaven na úroveň 70% do roku 
2010.

- Účast žen a starších pracovníků je stále nízká.

Vztahující se k sociálně-ekonomické situaci a vývoji v evropském teritoriu 

Inovace a znalostní ekonomie Prostředí a ochrana před riziky

Vztahující se k meziregionální spolupráci

3. Příležitosti

- Nové členské státy vykazují ekonomický růst nad 
úrovní průměru EU.

- Příklady úspěšné spolupráce v trojúhelníku znalostní 
– veřejného sektoru – obchodu prezentované 
v několika částech EU.

- V otázkách účinnosti energií a využití 
obnovitelných zdrojů energií zůstává stále 
významný prostor pro zlepšení, a to zejména 
v nových členských státech, např. prostřednictvím 
přenosu technologií.

- Tento nový program by měl rozpracovat 
konkrétní nástroje pro kapitalizaci dobrých 
postupů (best practice) řízených poptávkou, a to 
ve prospěch regionů se slabší výkonností ve 
specifických tématických oblastech.
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- 60% obyvatel EU uvádí, že jej nikdy nenapadlo 
otevřít si vlastní živnost, což naznačuje, že je zde 
velký potenciál pro zvýšení objemu podnikání např. 
zvyšováním povědomí a poskytováním informací.

- Vývoj poměru zaměstnanosti v EU prokazuje 
narůstající tendenci od poloviny 90. let 20. století .

- Regionální a místní úřady se čím dál více účastní 
politiky zaměstnanosti, a to v rámci místního rozvoje 
zaměstnanosti (LED)

- Inovativní způsoby zviditelnění přírodního a 
kulturního dědictví poskytují základ pro lepší 
využívání přírodních a kulturních zdrojů pro účely 
vzdělávání, výzkumu, cestovního ruchu a kreativního
podnikání.

- Je třeba využít potenciální přínosy funkcí ekosystémů 
a environmentálních služeb.

- Optimálním využitím znalostí a zkušeností získaných 
na základě řízení a realizace programů IIIC by měly 
být nové programy rychle zahájeny. Toto by pomohlo 
vyhnout se zpožděním v implementaci a následnému 
riziku nevyčerpání finančních prostředků.

- Určité struktury a postupy by mohly být zefektivněny 
pro účely hladké a dokonce více transparentní a 
efektivní funkce tohoto programu.

- Inteligentní a dobře organizovaný systém řízení by 
mohl zlepšit přínosy pro regiony vyplývající z tohoto 
programu a dosáhnout synergických efektů a vyhnout 
se překrývání s ostatními programy EU.

- Účast na projektech spolupráce v několika rozvinutých 
regionech s ohledem na úrovně jejich plnění cílů 
Lisabonu by mohla vydláždit cestu procesu šíření silné 
přidané hodnoty.

4. Hrozby

- Podpora globální evropské konkurenceschopnosti 
vytvoří v Evropě poněkud vyšší globální ekonomický 
růst, ale územní polarizace významně postoupí 
u metropolitních regionů, což jim přinese 
významnější výhody, než méně urbanizovaným 
regionům.

- Stárnutí evropské populace vede ke zvyšování tlaku 
na trh práce a snižuje ekonomický růst. 

- Rozdíly v ekonomickým podmínkách mezi novými 
členskými státy a ostatními zeměmi EU mohou vést 
k migraci pracovníků do zemí, které nabízejí lepší 
podmínky, což povede ke zpomalování procesu 
dosažení pokroku v těchto nových členských státech.

- Kulturní a přírodní zdroje a dědictví jsou čím dál víc 
ohrožovány zničením.

- Cenově účinná opatření ke zlepšení efektivnosti 
energií zůstávají v Evropě nedostatečně využívána.

- Evropská krajina, která je základní částí jejího 
kulturního dědictví a zásadním domovem biodiverzity,
prochází významnými a možná i nezvratnými 
změnami.

- Velké části Evropy zažijí posun směrem k teplotně 
extrémním podmínkám, ke kterým nyní dochází 
zejména v středomořské oblasti severní Afriky a na 
jihozápadě Iberského poloostrova. Výskyt přírodních 
nebezpečí (hlavně sucha, požáry a povodně) se může 
zvyšovat.

- Cenné tématické zkušenosti a výsledky by byly pro 
kapitalizaci ztraceny, pokud by nebyly výsledky 
INTERREG IIIC systematicky vyhodnocovány a 
využívány v tomto novém programu.

- Získávání nových a rozvinutých znalostí by bylo 
významně poškozeno a zpožděno, pokud by se 
nemohla stávající spolupráce rozšiřovat a vyvíjet v 
tomto novém programu.

- Viditelnost tohoto programu, kvalita činností a 
partnerství a efektivnost kapitalizace by mohla utrpět 
nedostatečným řízením.
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Kapitola 4. Strategie programu

Tato strategie budoucí meziregionální spolupráce je vystavěna na analýze provedené v kapitole 3 a na 
potřebách v období 2007-2013. Jejím cílem je představit soudržnou a efektivní odpověď na označené 
překážky a slabé stránky tak, aby bylo možné podtrhnout dosažení cílů Lisabonu a Göteborgu. 

Kromě začlenění právního rámce ERDF tato strategie také zohledňuje sdělení Komise "Regiony pro 
hospodářskou změnu" a závěry neformálního jednání ministrů zodpovědných za regionální politiku, 
které se uskutečnilo dne 21. listopadu 2006.

Tato kapitola popisuje cíle tohoto programu a označuje tématické priority meziregionální spolupráce. 
Po tomto následuje popis realizační strategie tohoto programu, který definuje typy podporovaných 
intervencí a systém ukazatelů. Jsou zde také předložena hlavní zjištění ex-ante hodnocení a vlivu na
životní prostředí.

4.1. Celkový cíl
Úřady a účastníci na regionální na místní úrovni mají hrát zásadní roli při dosahování cílů strategií pro 
růst, zaměstnanost a udržitelný rozvoj. Tento program meziregionální spolupráce usnadní spolupráci 
těchto účastníků tím, že jim umožní spolupracovat a zlepšovat jejich politiky v příslušné oblasti 
politik. Evropská komise také tyto účastníky žádá o to, aby vytvořili a řídili sítě v rámci témat 
vybraných k propojení politik na úrovni regionů a agendy ekonomické modernizace Unie tak, jak je 
uvedeno ve sdělení Regiony pro hospodářskou změnu. Z tohoto důvodu lze pro tento program 
formulovat následující cíl:

Celkový cíl

Zlepšení efektivnosti politik regionálního rozvoje a přispění k ekonomické modernizaci a zvýšené 
konkurenceschopnosti v Evropě v oblastech inovací, znalostní ekonomiky, životního prostředí a 
ochrany před riziky pomocí meziregionální spolupráce.

Tento program zajistí přidanou hodnotu Společenství tím, že úřadům a ostatním účastníkům na 
regionální a místní úrovni umožní těžit z výměny zkušeností a rozvinout nové a/nebo inovativní 
přístupy a řešení v oblastech inovací, znalostní ekonomiky, životního prostředí a ochrany před riziky. 
Politiky v těchto oblastech mají zásadní význam pro dosažení cílů Evropské unie v oblasti 
zaměstnanosti a růstu. Meziregionální spolupráce povede ke zlepšení a výkonnosti zúčastněných 
regionů a umožní jim přispět k dosažení těchto cílů udržitelným způsobem.

Prostřednictvím meziregionální spolupráce tento program napomůže výměně zkušeností a nejlepších 
postupů mezi regiony zúčastněnými v různých oblastech. Silná snaha o šíření a sdělování výsledků 
těchto činností všem regionům EU bude také začátkem zpřístupňování a využívání cenných informací 
o inovativních řešeních nebo nejlepších postupech na co nejnižší úrovni. Z pohledu celku tak tento 
program nepřímo přispěje ke snížení rozdílů mezi schopnostmi evropských regionů a bude řešit výzvy 
týkající se realizace agend Lisabonu a Göteborgu.

4.2. Specifické cíle
Tento celkový cíl lze v tomto Operačním programu dále rozvinout do celé řady specifických cílů. Tyto 
cíle přesněji stanovují témata, na které se tento program zaměří a způsob, jakým chce ovlivnit politiky 
a nástroje těchto regionů.
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Analýza uvedená v kapitole 3 označuje klíčové záležitosti, kterým regiony Evropy čelí v oblastech 
inovací, znalostní ekonomiky, životního prostředí a ochrany před riziky. Tyto v krátkosti zahrnují 
regionální kapacity a infrastruktury v oblasti inovací, výzkumu a vývoje, potřeby lepší provázanosti 
mezi malými a středními podniky a výzkumnými institucemi, podnikání a podporu podnikání 
v příslušných sektorech, zavádění ICT a kroky týkající se vzdělávání a lidského kapitálu. Byly zde 
označeny i otázky přírodních a technologických rizik, vodního hospodářství, odpadového 
hospodářství, biodiverzity a zachování přírodního dědictví, energetiky a udržitelné veřejné dopravy a 
kulturního dědictví. Většina regionů EU se těmito tématy nějakým způsobem zabývá. Při dosahování 
cílů a sestavování přístupů v regionech je ale možné identifikovat mnohé rozpory a rozdíly. To 
znamená, že je zde velká potřeba a potenciál pro výměnu a přenos zkušeností s těmito otázkami. 
Klíčové zmíněné záležitosti, které jsou v souladu se záležitostmi navrhovanými v nařízení o ERDF a 
záležitosti uvedené v Regionech pro hospodářskou změnu, budou řešeny v prioritách v tomto 
programu.

S ohledem na způsob, jakým by měl Program meziregionální spolupráce oslovovat regionální politiky, 
byly cenné zkušenosti získané z INTERREG IIIC shrnuty v analýze uvedené v kapitole 3. Byla zde 
jasná potřeba zajištění meziregionální spolupráce, kterou tento program nabízí. Existuje zde ale 
prostor pro zlepšení ve vztahu k šíření výsledků ke klíčovým zainteresovaným subjektům, širší 
veřejnosti a k rozsahu, v jakém jsou výsledky projektů spolupráce začleňovány do regionálních 
politik.

Tyto postřehy řeší následující specifické cíle:

Specifické tématické cíle:

1. Zlepšení regionálních a místních politik v oblasti inovací a znalostní ekonomiky, které se 
konkrétně soustředí na regionální kapacity výzkumu a rozvoje technologií, podporu podnikání a 
malých a středních podniků, podporu obchodního rozvoje a inovačních iniciativ, podporu
využívání ICT a podporu zaměstnanosti, lidského kapitálu a vzdělávání.

2. Zlepšení regionální a místní politiky v oblasti životního prostředí a ochrany před riziky,
konkrétněji v oblasti prevence a řízení přírodních a technologických rizik, vodního a pobřežního 
hospodářství, odpadového hospodářství, biodiverzity a uchování přírodního dědictví, efektivnosti 
energetiky a obnovitelných zdrojů energie, čisté a udržitelné veřejné dopravy, kulturního 
dědictví.

Specifické operační cíle:

3. Umožnění výměny zkušeností a znalostí účastníkům z různých zemí po celé Evropě na regionální 
a místní úrovni.

4. Spojení regionů, které jsou v určité oblasti politiky méně zkušené, s regiony, které jsou v této 
oblasti zkušenější, a to s cílem společného zlepšení kapacit a znalostí
regionálních a místních účastníků.

5. Zajištění toho, že budou dobré postupy (best practice) identifikované v rámci projektů
meziregionální spolupráce dány k dispozici ostatním regionálním a místním účastníkům a že 
budou přenášeny do programů Cíle Konvergence a Konkurenceschopnosti.
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4.3. Identifikace tématických prioritních os
Tento operační program podporuje dvě tématické priority, což je na jedné straně inovace a znalostní 
ekonomika a na straně druhé životní prostředí a ochrana před riziky.

Volba těchto priorit je odvozena od tématické orientace definované pro meziregionální spolupráci 
v nařízení o ERDF (článek 6.3.a), v Obecných strategických zásadách Společenství a odráží se i ve 
Sdělení o Regionech pro hospodářskou změnu. Analytická část tohoto programu tato dvě témata 
rozpracovává, což vede k získání podobnější představy o skutečných dílčích tématech, kterými je třeba 
se zabývat. Tyto jsou popsány níže. Priority tohoto programu jsou dále popsány v kapitole 5. V této 
kapitole jsou popsány i priority technické pomoci.

Podle Priority 1: Inovace a znalostní ekonomika jsou hlavními dílčími tématy, které jsou zde řešeny 
pro účely meziregionální spolupráce, následující:

- inovace, výzkum a rozvoj technologie,

- podnikání a malé a střední podniky,

- informační společnost,

- zaměstnanost, lidský kapitál a vzdělávání.

Podle Priority 2: Životní prostředí a předcházení rizikům jsou hlavními dílčími tématy, které jsou 
zde řešeny pro účely meziregionální spolupráce, následující:

- přírodní a technologická rizika;

- vodní hospodářství;

- snižování odpadů a odpadové hospodářství;

- -biodiverzita a uchování přírodního dědictví;

- energetika a udržitelná doprava;

- kulturní dědictví a krajina.

Tato výše uvedená dílčí témata označují v rámci tohoto programu nejdůležitější oblasti politik a 
výzev, jimž budou evropské regiony v budoucnosti čelit. Program Interreg IVC podpoří 
meziregionální spolupráci zacílenou na zlepšení regionální politiky s ohledem na tato dílčí témata a je 
jasné, že tato dílčí témata jsou mnoha způsoby provázána mezi sebou a dokonce i mezi těmito dvěma 
prioritami. Z tohoto důvodu je důležité mít na paměti, že projekty v rámci tohoto programu nejsou 
omezeny jen na jedno specifické dílčí téma. Naopak je zde podpora toho, aby tyto projekty byly 
průřezové a integrované a aby se tam, kde je to vhodné, zabývaly provázanými dílčími tématy. Ty
žádosti, která prokáží takovýto průřezový přístup, budou považovány při výběrovém procesu za 
prioritní.

Následující tabulka uvádí rozdělení finančních prostředků z rozpočtu programu Interreg IVC
ve vztahu k jednotlivým prioritním osám.

Tabulka 3: Finanční alokace podle prioritních os

Priorita Podíl rozpočtu

Priorita 1: Inovace a znalostní ekonomika 55 %

Priorita 2: Životní prostředí a předcházení rizikům 39 %

Priorita 3: Technická pomoc 6 %

Celkem 100 %
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Rozdělení finančních prostředků podle prioritních os 1 a 2 odráží jak prioritu danou inovacím
a znalostní ekonomice jako hlavní hybné síle k zajištění splnění revidované Lisabonské 
strategie, tak i relativní váhu každého z těchto dvou témat v celé řadě projektů
spolufinancovaných v rámci INTERREG IIIC.

4.4. Typy projektů (zásahů)
Tento program podporuje dva různé typy projektů.

Zaprvé podporuje „regionální projekty“, projekty iniciované regionálními subjekty s cílem 
výměny zkušeností v konkrétní oblasti politiky, a to za účelem identifikace nejlepších 
postupů a vývoje nových nástrojů a přístupů k implementaci.

Zadruhé Interreg IVC podporuje „kapitalizaci (využití zkušeností jiných), včetně projektů
Fast Track (projekty s podporou EK)“ s cílem zajistit, aby nejlepší praxe (best practice) 
získaná např. na základě regionálních projektů uvedených výše, se promítla do programů 
Konvergence, Regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti a Evropské územní 
spolupráce.

4.4.1. Regionální projekty (TYP 1)

Regionální projekty mají za cíl rozvíjet „klasickou“ meziregionální spolupráci tak, jak byla 
podporována již v programu INTERREG IIIC. Cílem tohoto typu projektu je pomoci
účastníkům/subjektům na regionální a místní úrovni iniciovat projekty spolupráce s partnery z 
různých zemí EU. Takovéto projekty by se měly zabývat otázkami regionální politiky, které 
jsou důležité pro všechny zúčastněné partnery, a to v rámci tématického rámce tohoto 
programu. Tyto činnosti mohou zahrnout výměnu zkušeností, znalostí a dobrých postupů
(good practice) za účelem rozvoje nových nástrojů a přístupů.

Jednou specifickou oblastí aktivit, které mohou být rozvíjeny díky regionálním projektům, je 
přenos projektových výsledků. 

Monitorovací výbor tohoto programu bude v pravidelných intervalech zveřejňovat otevřené 
výzvy k předkládání návrhů na projekty a bude vyzývat meziregionální partnerství k 
předkládání žádostí na financování.

Spolupráce v rámci regionálních projektů je uskutečňována tvorbou partnerství různých 
účastníků na regionálních a/nebo místních úrovní. Tito implementují celou řadu činností, a to 
v souladu s dříve schváleným návrhem projektu.

Různé stupně intenzity spolupráce jsou povolené. Není zde další členění na různé typy projektů.

Projekty mohou podpořit celou řadu činností založených na výměně zkušeností. Mohou být v rozsahu 
od méně intenzivních činností, jakou je výměna a šíření informací a zkušeností, zvyšování znalostí a 
kapacit zúčastněných partnerů, a to bez přímé změny nástrojů politiky nebo nových projektů, až po 
intenzivnější činnosti, včetně přenosu nástrojů nebo výsledků projektů nebo rozvoje zcela nových 
přístupů a nástrojů, včetně implementace nových prvků politik, jakými jsou pilotní schémata v jednom
či více zúčastěných regionech.

Na vrcholu žebříčku intenzity mohou projekty s omezeným počtem partnerů rozvinout společný rámec
pro meziregionální spolupráci, který bude realizován přes omezený počet sub-projektů, které jsou 
vyvinuty prostřednictvím výzev k předložení návrhů v zúčastněných regionech.

Projekty v rámci typu intervence regionální iniciativy by měly zahrnout partnery alespoň ze třech 
zemí, z nichž alespoň dvě musí být členskými státy. 

4.4.2 Kapitalizace včetně projektů Fast Track (TYP 2)

Využití zkušeností jiných
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V rámci programu INTERREG IVC bude představen nový typ projektu. Tyto projekty pro účely 
kapitalizace budou přispívat k přenosu výsledků a nástrojů vyvinutých v rámci předchozích zkušeností 
z meziregionální spolupráce. 

Aktivity kapitalizace přizpůsobují dosažené výsledky ve specifických oblastech politiky regionálního 
rozvoje. Skládají se ze sběru, analýz a šíření praxe ve zmíněné oblasti politiky. Jedním z očekávaných 
výsledků těchto aktivit je přenos dobrých zkušeností (best practices) regionů (majících zájem
o zlepšení jejich politik a programů) z programů Konvergence, Regionální konkurenceschopnosti a 
zaměstnanosti a Evropské územní spolupráce.

Toto lze provést vytvořením partnerství regionů za účelem dát dohromady cenné zkušenosti a dobré
postupy identifikované nebo rozvinuté předchozími projekty a činnostmi meziregionální spolupráce 
(např. v rámci INTERREG IIIC), v rámci současného programu INTERREG IVC nebo na regionální 
úrovni v jiných rámcích. Nové partnerství také může být vytvořeno v případě, že je potřeba rozvinout 
nebo identifikovat dobré postupy pro určité téma, ačkoli pro tyto sítě by měl proces přenosu trvat déle.

Potenciální partnerství k plnění aktivit kapitalizace by měly prokázat, že mají dobré výsledky, 
přenositelné nástroje nebo přístupy stejně jako dobré řídící schopnosti a znalosti tématu.

Projekty kapitalizace budou vyžadovat rozšířené partnerství dávající dohromady značný počet regionů 
s rozdílnou úrovní zkušenosti. Zejména bude ceněno zapojení politiků a subjektů řízení/rozhodování
do práce na projektu regionálního partnerství.

Projekty budou věnovat pozornost zejména využívání pracovních metod, které vedou k hlavnímu 
proudu (např. regionální akční plány, podávání zpráv, atd.) a akcí přispívajících k publicitě (webové 
stránky, publikace, atd.).

Projekty Fast Track

Od podaných žádostí na projekty kapitalizace

Fast Track jako možnost je cílená na přímý přenos nejlepších postupů v rámci specifické regionální 
politiky do jednoho nebo dalších regionů, které si přejí zlepšit tuto specifickou oblast. Nejlepší 
postupy mohou být nástrojem, který vychází z ukončeného projektu INTERREG IIIC, z projektů 
současného programu meziregionální spolupráce nebo z nejlepších postupů identifikovaných na 
regionální úrovni dalších struktur.

U typu Fast Track budou tvořeny sítě, které svedou v případě zájmu dohromady regiony a příslušné 
specializované orgány s potenciálem odborných zkušeností v určité oblasti, s těmi, které si přejí 
tuto oblast zlepšit. Očekávaným výstupem by měl být akční plán pro každý zúčastněný region.

Nezbytným důležitým předpokladem pro účast regionu v síti Fast Track je zainteresování orgánu, 
který řídí odpovídající program Konvergence nebo Konkurenceschopnost a Zaměstnanosti, 
protože vytvořené akční plány budou realizovány v rámci těchto programů. Dříve zmíněné 
programy by měly mít specifické odkazy na možnosti Fast Track nebo na širší iniciativu „Regiony pro 
hospodářskou změnu“ tak, aby usnadňovaly tvorbu dostupných fondů pro realizaci vypracovaných 
akčních plánů. Tímto způsobem budou mít získané dobré zkušenosti z meziregionální spolupráce 
přímý dopad na politiky a činnosti v dalších regionech Evropy, zvláště pak v těch, které je potřebují 
nejvíce.

Krátce řečeno, sítě Fast Track se zabývají problémy, které spadají do tématického rozsahu 
programů meziregionální spolupráce a iniciativy Regiony pro hospodářskou změnu. Příloha 3 dává 
přehled těchto problémů. Další témata mohou být doplňovány v případě potřeby v další fázi. 
Evropská komise bude navrhovat systémy Fast Track pro tato témata v rámci těchto programů 
Monitorovacímu výboru, který bude rozhodovat a schvalovat finanční prostředky pro sítě Fast 
Track na základě výběrových kritérií stanovených Monitorovacím výborem. 

Tabulka: Přehled strategie implementace

Regionální projekty (TYP 1) Fast Track (TYP 2)

Přístup Výměna zkušeností a nejlepších Cílené přizpůsobení regionů, 
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postupů, rozvoj nástrojů a 
instrumentů regionálních politik

zaměřených na přenos již určených 
nejlepších postupů do programů 
Konvergence, Konkurence a 
Zaměstnanosti a mezi regiony 
účastnících se sítě

Příjemci i Veřejné orgány a rovnocenné veřejné osoby

Vedoucí činitel v síti Preference jsou dány regionálním a místním veřejným orgánům

Obsah
Oblast spolupráce vybraná 
partnerstvím ze 2 tematických 
priorit

Oblasti spolupráce určené v příloze 
3, v rámci rozsahu dvou 
tematických priorit

Činnosti

- Vytváření dobrých postupů při 
přístupech a nástrojích uvnitř sítě. 

- Přenos těchto přístupů a nástrojů 
partnerům sítě.

- Kapitalizace předchozích 
meziregionálních zkušeností

Postupy přenosu nejlepších postupů 
a budování kapacity, kapitalizace 
předchozích meziregionálních 
zkušeností s výsledkem do 
regionálních akčních plánů,

Podpora EK při expertíze a 
administraci

Ne Ano

Zavádění nejlepších postupů do 
programů Konvergence a 
Konkurenceschopnosti

Není požadováno ale podporováno
Podstatné (takovýto závazek bude 

vyžadován)

Účast autorit programů 
Konvergence a 
Konkurenceschopnosti

Není požadovaná ale podporovaná Podstatná

ve specifické oblasti regionální politiky, která byla identifikována nebo rozvinuta různými Tyto 
shromážděné zkušenosti, konsolidované do přenositelného nástroje, budou dány k dispozici k 
využívání regionálním a místním účastníkům po celé Evropě, kteří mají zájem o řešenou specifickou 
oblast politik. Oslovit je třeba zejména účastníky programů Cílů Konvergence a 
Konkurenceschopnosti.

Potenciální partnerství pro provádění kapitalizace by měly prokázat, že mají dobré výsledky a 
přenositelné nástroje nebo přístupy, stejně jako silné tématické schopnosti a řízení.

Úspěšné projekty financované v rámci INTERREG IVC, jejichž dosažené výsledky budou zajímavé 
pro širší publikum, mohou také žádat o financování přídavné fáze těchto projektů, zaměřené hlavně na 
kapitalizaci výsledků projektu formou jejich šíření zejména účastníkům programů Cílů Konvergence a 
Konkurenceschopnosti.

Činnosti kapitalizace optimalizují výsledky dosažené ve specifické oblasti politiky regionálního
rozvoje. Sestávají se ze shromažďování, analýzy a šíření postupů v příslušné oblasti politiky. Jedním 
z očekávaných výsledků těchto činností je přenos nejlepších postupů (best practices) označených 
v hlavních programech regionů (mainstream), které si přejí zlepšit své politiky.

Fast Track je specifickým nástrojem Regionů pro hospodářskou změnu. Podle článku u 8 tohoto 
sdělení se stanoví, že výše uvedené projekty regionální iniciativy, „budou pro regiony a města 
dobrovolné, ale bude zde existovat významný rozdíl, že hlavním iniciátorem bude Komise, spíše než 
regiony. Komise stanoví témata, která budou řešena ve spolupráci s členskými státy. Vyzve jednotlivé 
regiony, aby se staly součástí sítě Fast Track, která se bude zabývat daným tématem. Spolu s Řídicím 
orgánem tohoto programu budou podporovat tyto sítě a třídit výsledky. S tím bude v rámci Fast Track 
navíc nabídnuta i zkušenost s rozvojem akčních plánů pro testování a vyhodnocování metod nejlepších 
postupů". Předsednictví neformálního jednání ministrů zodpovědných za regionální politiku dne 
21. listopadu 2006 v Bruselu učinilo závěr, že: Iniciativa Komise "Regiony pro hospodářskou změnu" 
poskytuje dobrý základ pro rozvoj vlivnějších programů meziregionální spolupráce a městských sítí. 
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Fast Track, ve které hraje vedoucí roli Komise, je vítaným dodatečným prvkem posilování výměny 
zkušeností.

Jako hlavní princip by však mělo pokračování budování kooperační sítě z iniciativy regionů a měst. 
Účast na tomto systému by měla být dobrovolná a záviset na vůli regionů. Výběr postupů systému by 
měl být transparentní a správa výměny zkušeností by měla být jednoduchá a nenáročná na dodatečnou 
byrokracii.

Hlavním účelem je kapitalizace výsledků meziregionální spolupráce a vytváření synergií mezi 
politikou soudržnosti a dalšími politikami EU. Tyto činnosti budou aktivně simulovat přijímání 
inovativních regionálních rozvojových strategií a nejlepší postupy při programech Cíle 
Konkurenceschopnosti a Konvergence.

4.5. Očekávané dopady programů a ukazatele výstupů/výsledků
Vzhledem k omezeným finančním zdrojům a vzhledem k tomu, že se podpůrné činnosti opírají 
o výměnu a přenos know-how, bude podpora meziregionálního programu spolupráce k zajištění cílů 
Lisabonské a Göteborské strategie převáže nehmotná. Její přímé výsledky a dopady tedy mohou být 
ve srovnání s programy Konvergence a Konkurenceschopnosti, které jsou více investičně 
orientované, méně viditelné a obtížněji měřitelné. Hmotné "přímé" a "nepřímé" dopady tohoto 
programu se objeví v kontextu omezeného počtu témat/cílů, které jsou těstě spojené s hlavními 
tematickými programovými prioritami. Těchto vlivů bude nejdříve dosaženo ve formě rozšířených 
znalostí a kapacit regionálních institucí a zlepšením regionální politiky a nástrojů, které podporují 
Lisabonské a Göteborské strategie. Dodatečně může být dosaženo významného efektu, a to při 
uvážení zřízení programů podporujících v rámci Cílů Konvergence a Konkurenceschopnosti, zvláště 
pak prostřednictvím Fast-track option (rychlé volby).

Kromě pěti specifických cílů definovaných v čl. 4.2 byla rozpracována i sestava výstupů a cílů. Tyto 
jsou vztaženy na druhou kategorii týkající se realizace projektů. Další kategorie indikátorů se týká 
specifických cílů definovaných pod prioritou 3 "Technická pomoc", jejímž cílem je sledování 
provádění řízení programu. Tyto budou používány pro pravidelné poměřování výsledků programu. 
Kompletní seznam indikátorů, stejně jako jejich kvantifikace, jsou uvedeny v příloze 2.

4.6. Zjištění z ex-ante hodnocení
Rozvoj tohoto Operačního programu byl předmětem průběžného hodnocení, prováděného týmem na 
ex-ante hodnocení. Hodnotitelé se tohoto programovacího procesu účastnili formulováním obsahově-
orientovaných doporučení a navrhováním specifických modifikací v kontextu vyhodnocování a 
úprav následných návrhů tohoto OP. Interakční proces mezi zpracováním programu a jeho ex-ante 
hodnocením byl intenzivní a plodný. Většina doporučení a textových modifikací byla předběžnými 
hodnotiteli převzata do OP. Souhrn hlavních zjištění od ex-ante hodnotitelů je uveden v příloze 4 
tohoto programového dokumentu.

4.7. Zahrnutí výsledků SEA do strategie programu
Strategické hodnocení vlivů na životní prostředí (Strategic Environmental Analysis, SEA) je 
provedeno k zajištění toho, „aby bylo možné identifikovat, popsat, vyhodnotit a uvážit 
pravděpodobné významné vlivy realizace programu INTERREG IVC a příslušných alternativ na 
životní prostředí, a to před tím, než bude program přijat“. Směrnice pro SEA také vyžaduje, aby 
členské státy monitorovaly významné vlivy na životní prostředí na realizace plánů a programů tak, 
aby mezi jiným identifikovaly nepříznivé nepředvídané efekty již v počáteční fázi....'
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Analýza procesu probíhá a první zpráva byla předána Programovací komisi v září. Klíčové závěry 
uvedené v této zprávě jsou následující: 

- žádný z operačních cílů není neslučitelný s prioritami tematických strategií 6. EAP;

- posouzení je uzavřeno tím, že zde operační program INTERREG IVC pravděpodobně nemá žádné 
výrazné ani mírně negativní vlivy. Naproti tomu je pravděpodobné, že mnoho aspektů druhé osy 
priorit „životní prostředí a ochrana před riziky“, bude mít na životní prostředí pozitivní dopady;

- je zde nedostatek ukazatelů, které by mohly mít na životní prostředí potenciálně negativní 
dopady. Z tohoto důvodu je tedy velice obtížné navrhnout monitorovací opatření, která by mohla 
ošetřit možné nepředvídané nepříznivé dopady. 
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Kapitola 5. Prioritní osy

5.1. Úvod
Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, v rámci tohoto Programu mezinárodní spolupráce jsou 
vybrány dvě osy tematických priorit, a to z důvodu, že mohou přispět k dosažení hlavních globálních 
cílů EU, které jsou určené v kontextu této politiky.

První priorita se vztahuje k inovacím a znalostní ekonomice a druhá se týká životního prostředí a 
ochrana před riziky. Kromě těchto tématických priorit byla vyhrazena třetí priorita pro tento program, 
technická pomoc (T.A.) pro řízení a realizaci programu.

Pro každou tématickou prioritu byl zpracován soupis indikativních kooperačních činností, které mají 
být podporovány. Záměrem je poskytnout jasný návod pro navrhovatele projektu.

Konečnými příjemci u priorit 1 a 2 jsou veřejné orgány a instituce na úrovni veřejných orgánů.

Na základě zákona o zadávání veřejných zakázek jsou institucemi na úrovni veřejných orgánů 
jakékoliv právní osoby, které se řídí veřejným nebo soukromým právem:

1. zřízené pro zvláštní účel při plnění potřeb všeobecného zájmu, které nemají průmyslový nebo 
komerční charakter (což nevyčleňuje orgány, které mají dílčí průmyslový nebo komerční
charakter), a

2. a mající právní subjektivitu a

3. -jsou buď financovány z větší části státem, nebo regionálními nebo místními orgány nebo jinými

orgány řízeným veřejným právem,

- nebo podléhají dozoru ze strany takovýchto orgánů,

- nebo mají správní, řídící nebo dozorčí radu, ve které je více jak polovina členů jmenovaná 
státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinou subjekty řízenými podle veřejného 
práva."

Soukromý sektor (tj. ziskové organizace) je považován za cílovou skupinu- zvláště pak vzhledem 
k tématům priorit osy 1, které se zabývají konkurenceschopností a souvisejících záležitostí malých a 
středních podniků – a může na těchto činnostech participovat na své vlastní náklady.

Při výběrových řízeních budou za prioritní považovány žádosti od národních, regionálních nebo 
místních orgánů nebo takové, které mají ve svém partnerství zajištěnou solidní a odpovídající účast ze 
strany regionálních nebo místních orgánů. Aby se zajistil maximální dopad tohoto programu na 
regionální a místní politiky napříč EU, jsou žadatelé vyzýváni k tomu, aby do těchto operací 
zaangažovali důležité a kompetentní regionální a místní orgány.

V tomto ohledu bude s cílem zajištění lepší spoluodpovědnosti místních a regionálních partnerů 
s rozhodovací pravomocí dána přednost tomu, aby jako vedoucí partneři vystupovaly veřejné 
orgány.

Vedoucí partneři mohou být ze:

- 27 zemí EU;

- Norska a Švýcarska. V tomto případě bude vedoucí projektu vystupovat jako „funkční vedoucí 
partner“. Zodpovědnost za činnosti v tomto případě zůstává na formálně ustanoveném 
„finančním vedoucím partnerovi“, pocházejícím z některého členského státu EU."
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5.2. Priorita 1: Inovace a znalostní ekonomika

5.2.1  Obecný účel

Základním účelem této priority je umožnit regionálním a místním orgánům a dalším účastníkům na 
regionální úrovni zlepšit své politiky, metody a kapacity v oblasti inovací a znalostní ekonomiky. 
To znamená výměnu a přenos znalostí a zkušeností a rozvoj nové politiky a přístupů mezi regiony 
napříč Evropskou unií.

Konkrétněji řečeno, jedná se o cíle priority při podpoře zmenšování regionálních rozdílů v Evropě na 
základě posilování regionálního potenciálu a spojení méně vyspělých a více vyspělých regionů 
ve specifických oblastech. Další ambicí je také spojení zkušeností s cílem zvýšení počtu vysoce 
konkurenceschopných regionů v Evropě.

Silné zapojení regionálních a místních rozhodujících osob je zásadní při vytváření hmotných a jinak 
zřejmých výsledků, které by se mohly aplikovat v dalších evropských územích.

5.2.2  Operační cíle

Na základě zjištění analýzy (kapitola 3) systému cílů tohoto programu (kapitola 4) může být pro 
realizaci této priority definována sestava operačních cílů.

Tato priorita bude podporovat projekty meziregionální spolupráce, které přispějí k:

1. Zlepšení kapacity regionů v posilování výzkumu, technologií a inovací;

2. Propagování a umožňování podnikání a rozvoj nových obchodních činností ve všech 
významných sektorech regionálních ekonomik, zvláště pak v těch, které jsou založené na 
znalostech a inovacích;

3. Usnadnění obchodních aktivit a to zvláště u malých a středních podniků při jejich 
rozvoji a růstu více udržitelným způsobem, a to prostřednictvím přenosu specifických 
služeb a vytvářením sdílených zařízení;

4. Pomoci při restrukturalizaci regionů velmi závislých na tradičním průmyslu včetně obnovy 
průmyslových zón pro nové obchodní aktivity;

5. Podpoře používání nových informačních a komunikačních technologií obchodními společnostmi,
veřejnými službami a širokou veřejností, zvláště pak v zemědělských oblastech;

6. Zlepšení regionální politiky zaměstnanosti, profesního rozvoje, zaškolování a vzdělávání;

7. Vytváření nutných rámcových podmínek pro regionální ekonomiky, které pomohou adoptovat 
sociálně-ekonomické změny, zvláště pak globalizační a demografické výzvy 

5.2.3 Cílové skupiny

Konečnými příjemci ERDF jsou veřejné orgány a veřejné instituce na úrovni veřejných orgánů.

Následující soupis představuje cílové skupiny, které jsou v této prioritě doporučeny pro účast na 
projektech meziregionální spolupráce:

- Regionální a místní veřejné orgány

- Regionální rozvojové agentury

- Univerzity, výzkumné instituty a instituty pro (vyšší) vzdělávání;

- Provozovatelé vědeckých a technologických parků, zařízení podnikatelských inkubátorů, 
inovační centra;

- Další účastníci podpory obchodu a organizace představující obchodní společenství, zvláště pak 
orientované na malé a střední podniky;

- Další veřejné orgány nebo instituce na úrovni veřejných orgánů prokazující zájem o oblasti 
rozvoje regionálních inovací a znalostní ekonomiky.
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5.2.4 Přehled podporovaných činností/náměty

Na základě předchozí analýzy a operačních cílů definovaných v této kapitole je zpracován indikativní 
přehled problematiky v oblasti inovací a znalostní ekonomiky, který je určen pro podporu této 
meziregionální spolupráce.

Záležitosti řešené těmito projekty by měly být v principu v kompetenci/zodpovědnosti regionální a 
místní úrovně zúčastněných účastníků spolupráce. Tyto by měly být vhodné pro vzájemnou 
výměnu mezi účastníky definovaných cílových skupin napříč různými částmi EU, buď sdílením 
znalostí nebo shromažďováním požadavků a zkušeností.

 Následující přehled představuje určité možné příklady meziregionální spolupráce 
vztahující se na inovace a znalostní ekonomiku, které mohou být podporovány z Regionálních 
iniciativ (TYP 1):

Příklady aktivit v oblasti spolupráce,
které mohou být podporovány v rámci regionálních projektů (TYP 1)

 Inovace a výzkum a rozvoj technologií

- Výměna a přenos úspěšné regionální politiky a přístupů k podpoře výzkumu a 
rozvoje činností a účastníků.

- Shromáždění dobrých zkušeností a jejich přenos na výzkumnou a inovační infrastrukturu, 
jakou jsou vědecké parky, inovační centra, podnikatelské inkubátory nebo podpora klusterů.

- Určení a rozvoj metod pro posílení kreativních interakcí v trojúhelníku znalosti - obchod 
– veřejný sektor.

- Strategická spolupráce zacílená na optimalizaci/ zvýšení využívání nových technologií 
přátelských k životnímu prostředí.

- Výměna zkušeností jako pomoc při restrukturalizaci regionů, které jsou velmi závislé na 
tradičním průmyslu.

- Rychlejší přinášení inovačních myšlenek na trh.

 Podnikání a malé a střední podniky (MSP)

- Výměna informací týkající se politiky ve vztahu k podpoře podnikání a zahajování 
obchodních aktivit zvláště v sektorech založených na znalostech a inovacích. 

- Výměna informací týkající se struktur regionálních obchodních činností a kooperačních 
přístupů pomoci malým a středním podnikům v oblasti finanční pomoci těmto podnikům

- Spolupráce v oblasti finanční pomoci malým a středním podnikům a v oblasti rozvoje
rizikového kapitálu. 

- Strategická spolupráce a vytváření sítí mezi regiony, které sdílí zájmy v určitém specifickém 
ekonomickém sektoru, s cílem posílení odpovídajícího ekonomického profilu regionů a 
globální konkurenceschopnosti daného sektoru. 

- Podpora regionálním podnikatelským klusterů prostřednictvím meziregionální výměny 
zkušeností. 

- Kooperační aktivity v oblasti podpory a propagování podnikání žen. 

- Podpora ekonomické diversifikace venkovských oblastí.

 Informační společnost

- Výměna informací o vývoji veřejných služeb založených na ICT pro zvýšení efektivnosti a 
konkurenceschopnosti obchodu a podnikání.

- Podpora rozvoje a používání veřejných služeb založených na ICT (např. ve veřejných službách 
e-government, e-health, zavedení e-governmentu do regionů a obchodních aktivit).

- Společný rozvoj strategií pro zvýšení účasti veřejnosti na informační společnosti např. 
programy na zvýšení počítačových dovedností.
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- Strategie pro zřízení lepšího propojení ICT mezi regiony,

 Zaměstnanost, lidský kapitál a vzdělávání

- Zlepšení kvalifikací pro inovace

- Výměna nejlepších postupů a spolupráce v oblasti místní a regionální politiky zaměstnanosti 
s cílem zabezpečení a vytváření nových pracovních příležitostí pro pracovní místa založená 
na inovacích a znalostech. 

- Výměna nejlepších postupů při zaškolování a udržení výzkumných 
pracovníků.

- Spolupráce a výměna iniciativ rozvoje místní zaměstnanosti (LED).

- Budování kapacit a přenos znalostí pro pracovníky zúčastněné na podpoře a rozvoji
obchodních činností.

- Výměna regionálních strategií pro zvýšení investic do výzkumu a vývoje vztahující se na 
lidský kapitál.

- Společné aktivity pro zlepšení pracovního trhu s účastí diskriminovaných skupin, jakými jsou 
ženy a starší pracovníci.

- Výměna zkušenosti při zlepšování přizpůsobitelnosti pracovníků a podniků, 
propagace zdravé pracovní síly ve zdravém prostředí a rozšiřování vzdělávání a 
školících systémů.

 Aktivity spolupráce, které mohou být podporovány na základě Fast Track (TYP 2), jsou 
uvedeny v Příloze 3.

5.2.5. Platná ustanovení ?

Typy intervencí popsané v čl. 4.4 budou mobilizovány z důvodů dosažení operačních cílů popsaných 
pod touto prioritou. Pro každý z nich může být představený jeden nebo více typů projektů. Další 
specifikace se uvádí pod kap. 4: Program strategie a kap. 6: Realizační opatření.

Typy projektových činností, které je možné realizovat:

• Studijní návštěvy,

• Společná školení,

• Výměna pracovníků,

• Studie a zprávy, analýzy údajů, porovnávací případové studie,

• Setkání a události (meziregionální workshopy, semináře, konference, atd.)

• Informační a publikační aktivity (tiskové zprávy, brožury, letáky a informační bulletiny,
webová stránka, vysílání v rádiu a TV, atd.)

• Rozvoj společného koncepčního a metodologického rámce,

• Vypracování a pilotní odzkoušení nových nástrojů a přístupů,

• Rozvoj operačních akčních plánů,

• atd.

Pilotní činnosti mohou často poskytovat reálnou přidanou hodnotu pro projekty vytvářející sítě tak, 
jak ukazuje program INTERREG IIIC. Takovéto činnosti nepředstavují náročné materiální 
investice, ale naopak se spíše jedná o lehké pilotní činnosti, které dláždí cestu pro další realizaci 
v rámci programů Konvergence a Konkurenceschopnosti. Příkladem takovýchto činností mohou být
aktivity zaměřené na zkoušení nových nástrojů a postupů, počítačových systémů atd.
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5.3. Priorita 2: Životní prostředí a předcházení rizikům

5.3.1  Obecný účel

Základním účelem této priority je umožnit regionálním a místním orgánům a dalším účastníkům na 
regionální úrovni zlepšit jejich politiky, metody a kapacity ve vazbě na aspekty priorit životního 
prostředí a ochrany před riziky. Tak jako u předchozí priority jsou i zde prostředky zaměřeny na 
výměnu a přenos znalostí a zkušeností a rozvoj nových politik a přístupů mezi regiony v celé 
Evropské unii a dále udržení a zlepšování kvality životního prostředí a zvýšení atraktivnosti regionů 
v Evropě.

Tyto cíle jsou konkrétněji zaměřeny na posílení ochrany životního prostředí a synergických vlivů 
mezi životním prostředím a ekonomikou. Náklady na životní prostředí mohou se skutečnosti 
podpořit ekonomiku různými cestami, mohou zejména zajistit dlouhodobou udržitelnost 
ekonomického růstu a snížit externí náklady na životního prostředí v ekonomice, jakými jsou 
náklady na čištění nebo náhrady škod. V tomto kontextu mají opatření v oblasti environmentálních 
služeb, jakými jsou dodávka čisté vody, čištění odpadních vod a likvidace odpadů, hospodaření 
s přírodními zdroji a biodiverzita, kulturní dědictví a krajina a ochrana proti určitým ekologickým 
rizikům, vysokou prioritu.

5.3.2  Operační cíle

Na základě zjištění analýzy (kap. 2) a celkových strategických cílů tohoto programu (kap. 3) může být 
definovaná následující sada operačních cílů pro realizaci této priority.

Tato priorita bude podporovat projekty meziregionální spolupráce, které budou přispívat k:

1. Rozvoji plánů a opatření pro prevenci a zvládání přírodních rizik (zvláště pak povodní, 
rozšiřování pouští, sucha, zemětřesení) a technologických rizik

2. Podpoře posílení činností při hospodaření s vodou

3. Podpoře k rozvoji udržitelného hospodaření s odpady a posunu ve společenství recyklačních 
aktivit

4. Podpoře k rozvoji činností spojených s biodiverzitou a uchováváním přírodního dědictví, 
zvláště pak v oblastech NATURA 2000 a podporování rozvoje integrovaných pobřežních 
řídicích aktivit.

5. Stimulaci efektivního využívání energií a rozvoje obnovitelných zdrojů energie a lepší 
koordinaci efektivního řízení energetického systému a udržitelné přepravy

6. Zvýšení atraktivnosti území při podpoře sociálně ekonomického rozvoje a udržitelného 
cestovního ruchu pomocí ochrany kulturního dědictví a krajiny

Tyto operační cíle budou realizovány v těsném spojení se stávajícími mechanismy Společenství 
a jeho akčními plány, zvláště s těmi, které se zaměřují na významné katastrofy, znečištění moří, 
chemické havárie,….tak, aby se maximálně předcházelo možné duplicitě činností. 

Rozvoj aktivit spojených s udržitelnou veřejnou dopravou musí být prováděn v úzké spolupráci 
s operačním programem URBACT II.

5.3.3 Cílové skupiny

Konečnými příjemci ERDF jsou veřejné orgány a instituce na úrovni veřejných orgánů.

Následující soupis představuje cílové skupiny které jsou v této prioritě doporučeny pro účast na 
projektech meziregionální spolupráce:

- Regionální a místní veřejné orgány;

- Instituce pro ochranu přírody;

- Pohotovostní služby a další instituce z oblasti řízení rizik;



50

- Orgány veřejné dopravy;

- Instituce zodpovědné za ochranu kulturního dědictví a krajiny;

- Organizace v oblasti cestovního ruchu;

- Univerzity, odborné a výzkumné instituce a instituce pro vyšší vzdělávání;

- Další veřejné orgány a instituce na úrovni veřejných orgánů angažované v oblasti 
životního prostředí a ochrany před riziky

5.3.4 Přehled podporovaných činností

Na základě předchozí analýzy a operačních cílů definovaných v této kapitole nyní můžeme prezentovat 
orientační přehled problémů v oblasti životního prostředí a ochrany před riziky, které je možné řešit za 
podpory z tohoto programu meziregionální spolupráce.

Záležitosti, které zúčastněné orgány zajímají, by měly být v zásadě v jejich kompetenci a 
odpovědnosti na regionální a místní úrovni. Měly by být vhodné pro vzájemnou výměnu mezi 
účastníky definovaných cílových skupin napříč různých částí EU,a to buď na základě sdílením znalostí 
nebo sestavováním „nabídky a poptávky“ znalostí a zkušeností.

 Následující přehled poskytuje pohled na některé možné příklady meziregionální 
spolupráce týkající se životního prostředí a ochrany před riziky, které mohou být podporovány 
z Regionálních aktivit (TYP 1).

Příklady aktivit spolupráce

 Přírodní a technologická rizika

- Strategie pro zlepšování monitorování rizik životního prostředí.

- Výměna nejlepších zkušeností se zvyšováním povědomí a krizovým plánováním u místní 
populace, která se nachází ve velmi citlivých oblastech, jakými jsou komplikovaně postavené 
přehrady, seismické oblasti, oblasti náchylné k povodním atd.

- Výměna zkušeností s řešením znečištění ovzduší, řízení a řešení spojených rizik.

- Rozvoj nebo koordinace stávajících pozorování pro lepší znalosti přírodních nebezpečí.

- Strategie pro prevenci a zmenšení nebezpečí záplav.

- Výměna a přenos znalosti nástrojů, akčních plánů, povědomí a kapacity pro odezvu na 
různých úrovních v případech neštěstí na moři, lavin, sesuvů půdy nebo lesních požárů.

- Výměna a přenos znalosti nástrojů, akčních plánů, povědomí a kapacity pro odezvu na 
různých úrovní aspektů týkajících se komunikace a kompenzace v případech, kdy nastane 
námořní katastrofa.

- Výměna informací týkajících se přepravy nebezpečného zboží a určení odpovídajících činností 
při informování příslušným skupinám.

- Rozvoj vhodných koordinovaných územních opatření v geograficky citlivých oblastech.

 Vodní hospodářství 

- Strategie pro zlepšení kvality dodávek vody a její úpravy včetně spolupráce v oblasti 
hospodaření s vodou. 

- Výměna a přenos znalostí integrovaného, udržitelného přístupu k říčnímu hospodaření.

- Výměna praktických postupů a zkušeností z integrovaného pobřežního hospodaření (např. 
řízení strategie integrované pobřežní zóny a národní pobřežní strategie)

- Výměna zkušeností z regionální politiky s využitím užitku z moře

 Hospodaření s odpady

- Přechod na společnost využívající recyklaci.

- Výměna zkušeností pro zlepšení metod a politiky hospodaření s odpady –rozvoj praktických 
návodů pro integrované místní hospodaření s odpady.
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- Rozvoj inovativních řešení pro likvidace odpadů jako součást udržitelného regionálního 
systému hospodaření s odpady.

- Zpětné využívání zavážek a skládek odpadů.

 Biodiverzita a zachování přírodního dědictví

- Identifikace a výměna dobrých řídících postupů (zvláště v rámci systému Natura 2000), pro 
zajištění celkové ekologické soudržnosti a odolnosti systému a určení problémů segmentování 
a spojitostí mezi oblastmi v rámci systému.

- Přenos znalostí s mechanismy řízení (včetně plánů řízení tam, kde je to nutné) ve vztahu k 
oblastem určeným jako zvláštní oblasti ochrany přírody.

- Podpora druhů nebo ochrany prostředí jejich přirozeného výskytu, které dostaly prioritu 
v rámci Natura 2000 v rámci jejich celého přírodního rozsahu v EU.

- Široká výměna zkušeností s cílem zajištění celkové kompatibility se systémem Natura2000.

- Výměna informací o rozvoji inovativních přístupů v rozvoji půdního fondu, zvláště pak 
s ohledem na životní prostředí v citlivých oblastech.

- Identifikace a výměna dobrých řídicích zkušeností s cílem zlepšení kvality ovzduší.

- Rozvoj opatření k zajištění péče o zdraví ve vazbě na problémy životního prostředí.

 Energetika a udržitelná doprava

- Přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku, včetně informací průmyslovým zákazníkům, 
poskytovatelům služeb a občanům o záležitostech týkajících se možností snížení spotřeb 
energií.

- Výměna a přenos znalostí spojených s dlouhodobým cílem kampaně na efektivní 
využívání energií, včetně efektivity při návrzích budov, zvláště pak veřejných budov.

- Výměna a přenos znalostí mechanismů stimulujících investice do energeticky efektivních 
projektů.

- Výměna a přenos znalostí u činností vyhrazených ke zlepšování energetické účinnosti 
v dopravním sektoru se zaměřením na rychlé zlepšení městské veřejné dopravy v hlavních 
městech Evropy.

- Sdělování znalostí a zkušeností týkajících se vozidel s nízkou spotřebou paliva a nových 
technologií pohonu ke snížení emisí.

- Podpora používání zlepšených hromadných a nemotorizovaných režimů ve spojení se 
schématy řízení mobility.

- Informační systémy pro lepší řízení dopravního provozu a zlepšení průběhu dopravy a pro 
zlepšení monitorování údajů o městské dopravě.

- Výměna znalostí týkajících se energetické politiky a energetických záležitostí mezi 
regionálními energetickými agenturami.

 Kulturní dědictví a krajina

- Rozvoj a výměna společných strategií a nástrojů souvisejících s ochranou a posílením 
kulturního dědictví a krajiny.

- Podpora společných systémů pro řízení rizik v oblasti kulturního dědictví a krajiny (jak 
v městském, tak i venkovském kontextu).

- Výměna know-how mezi místními zaměstnanci státní správy týkajícího se dobrých 
postupů při rozvoji cestovního ruchu e zvláštním zaměřením na aspekty udržitelné 
integrace.

- Rozvoj a výměna společných strategií pro propagaci kulturního majetku jako potenciálu 
pro ekonomický rozvoj regionů s důrazem na udržení cestovního ruchu.

 Kooperační činnosti, které mohou být podporovány v rámci Fast Track Option (TYP 2), jsou 
uvedeny v Příloze 3.
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5.3.5. Operační opatření

Typy intervencí popsané v odst. 4.4 budou mobilizovány pro dosažení operačních cílů popsaných 
v této prioritě. Pro každý se očekává jeden nebo více typů projektů. Další specifikace jsou uvedeny 
v kapitole 4: Program strategie a v kapitole 6: Realizační opatření.

Typy projektových činností, které je možné realizovat:

• studijní návštěvy,

• společná školení,

•  výměna pracovníků,

• studie a zprávy, analýzy údajů, porovnávací případové studie,

• setkání a události (meziregionální workshopy, semináře, konference atd.)

• informace a publikační činnosti (tisk, brožury, letáky a bulletiny, webové stránky, vysílání v 
rádiu a TV, atd.)

• rozvoj společného koncepčního a metodologického rámce,

• zpracování pilotní experimentace s novými nástroji a přístupy,

• zpracování operačních plánů činností

• atd.

Pilotní činnosti mohou často poskytovat reálnou přidanou hodnotu pro projekty vytváření sítí tak, jak 
ukazuje program INTERREG IIIC. Takovéto činnosti nepředstavují náročné materiální investice, 
ale naopak se spíše jedná o lehké pilotní činnosti, které dláždí cestu pro další realizaci v rámci 
programů Konvergence a Konkurenceschopnosti. Příkladem takovýchto činností mohou být aktivity 
zaměřené na zkoušení nových nástrojů a postupů, počítačových systémů atd.

5.4. Priorita 3: Technická pomoc

5.4.1  Obecný účel

Technická pomoc (TA) bude poskytována na činnosti nutné pro hladký a efektivní proces řízení a 
realizace programu. Důležitým prvkem tohoto je kompetentní a efektivní každodenní práce, která 
udrží pohromadě tok informací mezi zúčastněnými orgány, která řádně připraví rozhodovací proces 
a zajistí shromáždění informací a jejich použití v rámci řízení programu.

Programování se nadto stává více strategickým a se zavedením přístupu Fast Track budou za nutné 
považovány následující úkoly:

- Identifikace vhodných účastníků a partnerů ke spolupráci, kteří mohou cíleně podporovat 
program orientovaný na výsledky,

- Organizovat a umožňovat kapitalizaci procesů hlavních výsledků vybraných projektů,

- Zajistit jejich rozšiřování systematickým a cíleným způsobem.

5.4.2 Operační cíle

Hlavní cíle hladké realizace programu budou zajišťovány prostřednictvím:

- Vytvářením projektů a předáváním rad žadatelům;

- Vyhodnocováním žádostí, přípravou rozhodnutí a uzavíráním smluv u schválených 
projektů,

- Monitorováním a poskytováním rad u realizovaných projektů,

- Kapitalizací operačních výsledků pro oba typy intervence,
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- Organizováním setkání a akcí pro žadatele, partnery, auditory, experty, členské státy a další 
osoby za účelem informování o programech, diskuse a výměna informací od specifických 
stránek k realizaci, rozhodování a rozšiřování informací po kapitalizaci výsledků projektů,

- Podávání zpráv členským státům a Evropské komisi.

5.4.3 Přehled podporovaných činností

Základní úkoly projektové asistence, organizace vyhodnocování projektů, monitorování projektů, 
finanční řízení program a finanční kontrola tvoří základní část činností.

Pro shromáždění údajů, jejich zpracování a zavádění systémů počítačového řízení může být také 
potřebně využít asistence externího poradenství. Pro specifické otázky řízení programu
mezinárodní spolupráce může být také nutné zajistit dodatečné poradenství, a to například v oblasti 
rozvoje projektů a přípravy právních dokumentů, které tvoří základnu pro organizační rámec projektů 
spolupráce. Dále může být také potřeba zajistit skupinu odborníků pro posuzování žádostí a pro 
řešení specifických záležitosti týkajících se Lisabonské a Göteborské výzvy.

Kromě informací a poradenství poskytované potenciálním žadatelům se v rámci TA předpokládá 
i kapitalizace výsledků získaných v rámci IIIC a v průběhu IVC a široké rozšíření úspěšné realizace 
tohoto programu (např. analýzy, studie, zprávy, informace a propagace).

Další činnosti spolufinancované z rozpočtu TA se týkají vyhodnocování programu.

5.4.5. Operační opatření

Technická pomoc je poskytována pro plnění těchto úkolů a k ustavení vysoce zkušeného Společného 
technického sekretariátu (JTS) a pro ustanovení informačních míst (IPs), která jsou koordinována a 
řízena JTS, a to v Katowicích/Polsko, Lille/Francie (v rámci JTS), Roztoku/Německo a ve 
Valencii/Španělsko (další informace jsou uvedeny v kap. 6).
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Kapitola 6. Prováděcí ustanovení

Cílem této kapitoly je popsat orgány, které vystupují jako Řídicí orgán, Certifikační orgán, Auditní
orgán a Společný technický sekretariát a definovat úkoly pro každý z těchto zaangažovaných orgánů a 
stejně tak Monitorovacího výboru. Tato kapitola také popisuje vazby mezi jednotlivými orgány 
v různých procesech nutných pro realizaci tohoto programu.

Podrobnější informace budou zahrnuty do různých manuálů (např. Manuál realizace, Kontrolní 
manuál, Manuál pro žadatele), které připraví Řídicí orgán za pomoci Společného technického 
sekretariátu a se schválením ze strany Monitorovacího výboru.

6.1 Struktury programu
Řízení tohoto programu dodržuje strukturu řízení platnou pro programy strukturálních fondů a 
sestává z následujících orgánů:

 Řídicí orgán,

 Certifikační orgán,

 Auditní orgán,

 Monitorovací výbor,

 Společný technický sekretariát

 Task Force (volitelné)

 Národní kontaktní místa (volitelné)

Charakteristiky, úkoly a odpovědnosti každého z těchto orgánů jsou popsány v následujících 
odstavcích:

6.1.1. Řídicí orgán

Řídicím orgánem tohoto programu je Conseil Régional Nord - Pas de Calais (region Nord-Pas de 
Calais). Sídlí na adrese:

Conseil Régional Nord - Pas de Calais

Hôtel de Région

59555 Lille Cedex

Francie

Tento Řídicí orgán bude za pomoci Společného technického sekretariátu odpovědný za řízení a 
realizaci operačního programu v souladu se zásadami dobrého finančního řízení, a to zejména ve 
vztahu k:

a. zajištění toto, že jsou projekty pro financování vybírány v souladu s kritérii týkajícími se 
operačního programu a že po celou dobu realizace splňují příslušné předpisy 
Společenství a národní předpisy;

b. získání jistoty, že výdaje každého příjemce účastnícího se operace byly ověřeny kontrolorem 
podle článku 16(1) Nařízení (ES) č. 1080/2006;

c. zajištění toho, že je zaveden systém zaznamenávání a uchovávání účetních záznamů 
v elektronické formě, a to pro každého projektu v rámci operačního programu a že jsou 
shromažďovány údaje o implementaci, které jsou nutné pro finanční řízení, monitorování, 
ověřování, kontrolu a vyhodnocování;
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d. zajištění toho, že příjemci a ostatní orgány účastnící se implementace těchto projektů vedou 
buď samostatný účetní systém, nebo odpovídající účetní kód pro převod všech 
transakcí týkajících se tohoto projektu, a to bez ovlivnění národních účetních pravidel;

e. zajištění toho, že vyhodnocování operačních programů, na které odkazuje článek 48(3) 
nařízení (ES) č. 1083/2006, je prováděno v souladu se článkem 47 nařízení Rady (ES) 
č. 1083/2006;

f. nastavení postupů k zajištění toho, že budou uchovávány všechny dokumenty týkající se 
nákladů a auditů, které jsou vyžadovány k zajištění odpovídajících revizních záznamů, a to 
v souladu s požadavky článku 90 nařízení (ES) č. 1083/2006;

g. zajištění toho, že bude Certifikační orgán získávat veškeré nezbytné informace o postupech 
a ověřeních prováděných ve vztahu k nákladům pro účely jejich ověření;

h. vedení činnosti Monitorovacího výboru a poskytování dokumentů tomuto výboru, které jsou 
nezbytné k dání souhlasu při sledování kvality implementace tohoto operačního programu ve 
světle jeho specifických cílů;

i. sestavení a po schválení Monitorovacím výborem předložení ročních a závěrečných zpráv 
o implementaci Komisi;

j. zajištění souladu s požadavky na poskytování informací a na zveřejňování, které jsou 
uvedeny v článku 69;

k. poskytování informací Komisi tak, aby bylo možné vyhodnocovat hlavní projekty,

l. zajištění všech nových úkolů „oživení“ programu (kapitalizace, šíření a koordinace expertů).

Řídicí orgán musí s pomocí Společného technického sekretariátu a v úzké spolupráci 
s Monitorovacím výborem provádět veškeré kroky nezbytné pro zajištění zabránění 
automatického vracení finančních prostředků v největší možné míře. K dosažení tohoto zásadního 
cíle musí Řídicí orgán zajistit nutné náležitosti ve smlouvách o finanční pomoci s vedoucími 
partnery.

6.1.2. Certifikační orgán

Certifikačním orgánem tohoto programu je Caisse des Dépôts et Consignations, francouzský veřejný 
subjekt odpovědný za obecné veřejné mise vyžadované státem a místními úřady. Sídlí na adrese:

Caisse des Dépôts et Consignations

15 Quai Anatole France

75356 Paris 07 SP

Francie

Tento Certifikační orgán bude odpovědný za ověřování celkové odpovědnosti a kvality realizace 
programu před vznesením požadavku programu Evropské komisi, a to zejména ve vztahu k 
následujícímu:

a. sestavení a předložení ověřených výkazů nákladů a žádostí o platby Komisi 

b. ověření toho,že:

- výkaz nákladů je správný, výsledky vycházejí ze spolehlivých účetních systémů a že 
jsou založeny na ověřitelných podpůrných dokumentech,

- vykázané náklady jsou v souladu s příslušnými předpisy Společenství a národními 
předpisy a vznikly v souvislosti s projekty, které byly vybrány k financování v 
souladu s kritérii týkajícími se tohoto programu, splňujícími příslušné předpisy 
Společenství a národní předpisy;

c. zajištění pro účely certifikace, že Řídicí orgán poskytl odpovídající informace o postupech a 
ověřeních prováděných ve vztahu k nákladům zahrnutých do výkazu nákladů;
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d. uvážení výsledků auditů provedených Auditním orgánem nebo na základě jeho odpovědnosti, 
a to pro účely certifikace výsledků všech auditů;

e. uchovávání účetních záznamů o nákladech vykazovaných Komisi v elektronické formě;

f. vedení účtu částek získaných a částek odepřených na základě zrušení všech nebo části 
příspěvků na projekt. Získané částky musí být vráceny do všeobecného rozpočtu Evropské 
unie, a to před uzávěrkou operačního programu jejich odečtením z dalšího výkazu nákladů;

g. přijímání plateb od Komise;

h. provádění plateb příjemcům.

6.1.3. Auditní orgán

Auditním orgánem tohoto programu je Interministerial Committee for the Coordination of 
Controls regarding European Structural Funds. Sídlí na následující adrese:

Commission Interministérielle de Coordination des Contrôles des actions cofinancées par les 
Fonds Structurels (CICC)

Immeuble Atrium

5, Place des Vins de France,

75573 Paris Cedex 12

Francie

Tento Auditní orgán bude odpovědný zejména za

a. zajištění toho, že jsou audity prováděny k prověření efektivního fungování řídicího a 
kontrolního systému operačního programu;

b. zajištění toho, že jsou audity projektů prováděny na základě vhodného vzorku k ověření 
vykazovaných nákladů;

c. předložení auditní strategie Komisi během devíti měsíců od schválení operačního programu, 
strategie se bude zabývat subjekty, které budou provádět audity uvedené 
v pododstavcích a) a b), použitou metodou, metodou výběru vzorků pro audity projektů
a indikativním plánováním auditů k zajištění toho, že budou auditovány hlavní subjekty 
a že budou audity prováděny rovnoměrně po celou dobu programového období;

d. do 31. prosince každého roku v období let 2008 - 2015:

- předkládání výročních kontrolních zpráv Komisi, které budou uvádět zjištění auditů 
prováděných během předchozích 12 měsíců do 30. června příslušného roku, a to 
v souladu s auditní strategií operačního programu, tyto zprávy budou uvádět
jakékoliv nedostatky zjištěné v řídících a kontrolních systémech programu. První 
zpráva, která bude předložena do 31. prosince 2008, pokryje období od 1. ledna 2007 do 
30. června 2008. Tyto informace týkající se auditů prováděných po 1. červenci 2015 
budou zahrnuty do závěrečné finanční kontrolní zprávy, která podepře konečný výkaz, 
na který odkazuje bod (e);

- poskytnutí posudku založeném na kontrolách a auditech, které jsou prováděny pod jeho 
zodpovědností, o tom, zda systém řízení a kontroly funguje efektivně tak, aby bylo 
možné získat přiměřené ujištění o tom, že výkazy nákladů předkládané Komis jsou 
správné a že tedy poskytují přiměřené ujištění tom, že jsou příslušné transakce zákonné 
a správné;

e. předložení konečného výkazu Komisi nejpozději do 31. března 2017, který vyhodnotí
platnost žádosti o platbu konečného zůstatku a zákonnost a platnost příslušných transakcí 
uvedených v konečném výkazu nákladů, kterým je nutné podpořit závěrečnou kontrolní 
zprávou;

Tento Auditní orgán zajistí, že auditní práce zohlední mezinárodně přijaté auditní směrnice .
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Tam, kde jsou audity a kontroly uvedené v odstavcích a. a b. prováděny subjektem jiným, než je 
auditní orgán, zajistí auditní orgán nezbytnou funkční nezávislost takovýchto subjektů.

Auditnímu orgánu bude napomáhat skupina auditorů sestávající ze zástupce každého členského 
státu, který se účastní operačního programu a která bude plnit povinnosti uvedené v článku 62 
nařízení (ES) č. 1083/2006. Tato skupina auditorů bude ustanovena nejpozději během tří měsíců od 
schválení operačního programu. Sestaví si svůj vlastní jednací řád. Činnost bude vedena Auditním
orgánem operačního programu.

Účastnické členský státy mohou na základě jednomyslnosti rozhodnout, že je Auditní orgán 
oprávněn přímo plnit povinnosti stanovené ve článku 62 nařízení (ES) č. 1083/2006 po celém 
území krytém tímto programem, a to bez potřeby skupiny auditorů tak, jak je definováno 
v předchozím pododstavci.

Tito auditoři budou nezávislí na kontrolním systému, na který odkazuje článek 16(1) nařízení (ES) 
č. 1080/2006.

6.1.4. Monitorovací výbor

Během tří měsíců od data oznámení rozhodnutí schvalujícího operační program je nutné, aby 
účastnické státy ustavily Monitorovací výbor, a to po dohodě s Řídicím orgánem. Tento 
Monitorovací výbor si sestaví svůj vlastní jednací řád.

Monitorovací výbor se sestává z:

- až dvou zástupců z každého členského státu (EU 27, Norsko, Švýcarsko). V řádně 
odůvodněných případech a se souhlasem Monitorovacího výboru je možné určit 
i třetího zástupce;

- zástupů Evropské komise, Řídicího orgánu, Auditního orgánu, Certifikačního 
orgánu, a Společného technického sekretariátu, kteří se budou účastnit z pozice 
poradců.

Každý stát má jeden hlas. Rozhodnutí jsou přijímána na základě konsensu o otázkách týkajících 
se řízení a implementace programu. Rozhodnutí o projektech, které mají být financovány, ale
budu přijímány na základě kvalifikované většiny. Tato kvalifikovaná většina musí zahrnovat hlasy 
států, na jejichž území se nachází partner nebo vedoucí partner příslušného projektu. Monitorovací 
výbor může tato ustanovení týkající se výběru projektů s kvalifikovanou většinou změnit. Tato 
ustanovení budou rozepsána podrobněji v jednacím řádu Monitorovacího výboru.

Monitorovací výbor má dozor nad programem. Jeho všeobecným úkolem je zajišťovat kvalitu a 
efektivnost implementace tohoto operačního programu. 

Hlavní úkoly tohoto Monitorovacího výboru budou následující:

a. zvažovat a schvalovat kritéria pro výběr projektů, a to během šesti měsíců od schválení 
pomoci;

b. rozhodovat o zveřejňování výzev pro předkládání návrhů na projekty (regionální iniciativy) a 
rozhodovat o přístupu zvoleném pro proces předkládání projektových žádostí (např. 
jednostupňový nebo dvoustupňový přístup);

c. schvalovat jednotlivé projektové žádosti na základě vyhodnocení projektů a rozhodovat 
o využití dostupných strukturálních fondů EU;

d. rozhodovat o tématech, pro které budou vyvinuty sítě Fast Track (na návrh Evropské komise) 
a rozhodovat o schválení a financování;

e. pravidelně zhodnocovat postup vedoucí k dosažení specifických cílů pomoci;

f. prověřovat výsledky implementace, a to zejména dosažení cílů stanovených při každou 
prioritní osu a vyhodnocení uvedená v článku 48(3) nařízení 1083/2006;
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g. rozhodovat o tom, zda má být prováděno vyhodnocení během programovacího období 
(článek 47/2 nařízení (ES) 1083/2006 );

h. prověřovat výsledky potenciálního vyhodnocení během programovacího období;

i. rozhodovat o realizaci technické pomoci;

j. zvažovat a schvalovat výroční a závěrečné zprávy před tím, než jsou zasílány Komisi;

k. musí být informován o výroční kontrolní zprávě, nebo její části, která odkazuje na operační 
program a o všech příslušných poznámkách, které může Komise vznést po prošetření této 
zprávy, nebo ve vztahu ke kterékoliv části této zprávy;

l. zvažovat a schvalovat jakýkoliv návrh na změnu obsahu rozhodnutí Komise 
o příspěvcích fondů;

m. může Řídicímu orgánu navrhovat jakékoliv změny nebo revize operačního programu, které 
pravděpodobně umožní dosažení cílů uvedených v článku 3 nařízení (ES) 1083/2006 nebo 
zlepšení řízení, a to včetně finančního řízení;

n. realizovat úkoly týkající se zveřejňování a informování tak, jak uvádí kapitola II oddíl 1 
nařízení Komise (ES) č. xxxx;

o. harmonizovat postupy s úkoly meziregionální spolupráce, a to v rámci cílů Konvergence a 
Konkurenceschopnosti;

p. spojovat se s ostatními programy Společenství;

q. schvalovat pracovní plán Společného technického sekretariátu;

r. prověřovat a schvalovat manuály připravené Řídicím orgánem/Společným technickým 
sekretariátem.

6.1.5. Task Force

Monitorovacímu výboru může asistovat skupina Task Force sestavená z předchozího, současného a 
budoucího předsedy Monitorovacího výboru (Troika), z Komise a Řídicího orgánu, a to za asistence 
Společného technického sekretariátu. Předseda může vyzvat ostatní účastníky k účasti na jednání 
skupiny Task Force, pokud to bude nutné. Monitorovací výbor bude informován o jednáních skupiny
Task Force. Tato skupina může předkládat návrhy Monitorovacímu výboru v otázkách týkajících se 
realizace programu.

V jednacím řádu Monitorovacího výboru mohou být uvedena příslušná ustanovení.

6.1.6 Společný technický sekretariát

Řídicí orgán zřídí po konzultaci se státy zastoupenými v programu Společný technický sekretariát.

Společný technický sekretariát bude Řídicímu orgánu, Certifikačnímu orgánu, Auditnímu orgánu,
Monitorovacímu výboru a skupině Task Force nápomocen při plnění jejich povinností.

Společný technický sekretariát sídlí v Lille 

INTERREG IV C – Společný technický sekretariát 
24, Boulevard Carnot

59800 Lille 

Francie

Tento Společný technický sekretariát bude mít mezinárodní složení. Počet a kvalifikace jeho členů bude 
odpovídat níže definovaným úkolům. Společný technický sekretariát bude financován z rozpočtu 
technické pomoci. Společný technický sekretariát bude mít následující odpovědnosti:

a. připravovat, realizovat a sledovat plnění rozhodnutí Monitorovacího výboru;
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b. řídit proces přijímání žádostí o projekty u všech projektů, včetně informací a poradenství 
všem žadatelům (např. prostřednictvím balíčků pro žadatele), včetně kontroly, 
vyhodnocování žádostí a poradenství partnerům, kteří se podílejí na rozhodování;

c. poskytovat poradenství a pomoc projektům ve vztahu k realizaci činností a finanční správy;

d. sledovat postup dosažený projekty, a to prostřednictvím shromažďování a kontrol
monitorovacích zpráv projektů, sledování výstupů, výsledků a finanční realizace;

e. sledovat závazky a platby z fondů ERDF na úrovni programu;

f. šířit informace a realizovat opatření ke zveřejňování informací o programu a jeho projektech, 
včetně správy webové stránky programu;

g. napomáhat a organizovat činnosti na podporu vytváření a rozvoje projektů;

h. spojovat se s realizačními subjekty a s Evropskou komisí;

i. spolupracovat s organizacemi, institucemi a sítěmi důležitými pro dosažení cílů tohoto
programu;

j. provádět běžné práce sekretariátu, tzn. organizace jednání, příprava zápisů atd. 

k. zajišťovat veškeré úkoly k „oživení“ programu (např. kapitalizace minulých a současných 
projektů, šíření dobrých postupů as koordinace skupin expertů).

Společný technický sekretariát bude mít podporu ze strany čtyř informačních míst (IP), které se 
nacházejí v Katowicích/Polsko, v Lille/Francie (v rámci JTS), v Rostoku/Německo a ve 
Valencii/Španělsko. I když se očekává, že většina projektů bude pokrývat více geografických 
oblastí, činnosti těchto informačních míst se budou soustřeďovat na určitou geografickou oblast.

Tato informační místa budou mít mezinárodní složení. Počet a kvalifikace jeho členů budou odpovídat 
níže definovaným úkolům. Tyto informační místa bude smluvně zajišťovat Řídicí orgán a budou 
financovány z rozpočtu technické pomoci. Tato místa budou asistovat Společnému technickému 
sekretariátu v následujících úkolech:

a. organizovat v oblasti akce ku prospěchu potenciálních žadatelů a vedoucích partnerů;

b. podporovat národní kontaktní místa (viz pododstavec 6.1.8);

c. pomáhat JTS při organizování akcí zaměřených na vyhledávání partnerů ve vztahu k celému 
území EU;

d. organizovat příležitostně ve své oblasti putovní akce;

e. podporovat vznik a rozvoj projektů;

f. vyvíjet a udržovat databázi veřejných kontaktů (média, specializované časopisy, klíčoví 
účastníci);

g. vyvíjet a udržovat databázi dobrých postupů, které JTS napomohou při identifikaci 
dobrých postupů;

h. přispívat k realizaci strategie propagování programu ve své oblasti tak, aby byl tento program 
propagován po celé Evropě;

i. poskytovat vstupy pro JTS pro účely komunikace, a to včetně aktualizace a modernizace 
webové stránky a informačních bulletinů zasíláním všech příslušných informací JTS 
s cílem pomát žadatelům o projekty, a to na základě;

 poskytování počátečního poradenství žadatelům o projekty (e-mailem, telefonem, 
konzultace) ve vztahu k požadavkům a kritériím programu, zejména ve vztahu 
k meziregionalitě projektů a ve vztahu k relevanci priorit tohoto programu

 prověřování témat, kterými se zabývají žadatelé o projekty, a geografického 
umístění vedoucího partnera/projektových partnerů z jejich území, důkladné 
sledování potenciálních „mezer“ v tématech projektu a geografického pokrytí na 
úrovni každého členského státu a na území celé EU.
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 stimulování vzniku nových projektů v oblastech, kde byla označena mezera, a to 
přijetím konkrétně zaměřených kroků vedoucích k propagaci a komunikaci 

 usnadnění vyhledávání partnerů na základě identifikace vhodných partnerů v oblasti IP 
pro společné projekty s vedoucími žadateli z jiných oblastí nebo států

 pomoc JTS při spouštění a vytváření kvalitních projektů ke splnění cílů programu 
s cílem rozpracování projektových záměrů mezi roky 2007 a 2013

 vedení aktualizovaného seznamu projektových záměrů, který sestavují vedoucí 
žadatelé ve své IP oblasti a pravidelné informování JTS o nových projektových 
záměrech

 organizování regionálních seminářů pro vedoucí žadatele pro účely usnadnění 
kontaktů a administrativních informací mezi současnými vedoucími projektů (v dané 
zóně) a JTS s přístupem do hlavní projektové databáze v Lille

j. koordinace a podpora národních a regionálních kontaktů, což zahrnuje pravidelná 
setkání s cílem jejich aktualizace o výsledky programů, nejnovější technické, 
administrativní a finanční rysy, nařízení atd.;

k. pomoc JTS v Lille při informování a pomoci žadatelům a partnerům o otázkách 
realizace programu.

6.1.7 Národní kontaktní místa 

Úřady z účastnických zemí, zapojených do tohoto programu, mohou rozhodnout o založení 
Národního kontaktního místa na podporu tohoto programu meziregionální spolupráce.

Tyto Národní kontaktní místa mohou mít důležitou roli při propagaci tohoto programu mezi 
potenciálními uchazeči o projekty ve svých zemích a mohou jim poskytovat podporu při spouštění 
jejich projektů. Národní kontaktní místa budou podporovat a koordinovat informační místa a JTS.

Ustanovení Národních kontaktních míst je dobrovolné. Náklady na Národní kontaktní místa nebudou 
kryty z rozpočtu technické pomoci tohoto programu.
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6.1.8 Schématický přehled struktur programu INTERREG IVC

Monitorovací výbor
sestává ze zástupců z EU27+NO+CH + programové subjekty a EK

Auditní orgán
Interministerial Committee

for the Coordination of Controls
(Francie)

Certifikační orgán
Caisse des Dépôts
et Consignations

(Francie)

Řídící orgán
North Pas de Calais Region 

(Francie)

Jednotný technický 
sekretariát

Lille (Francie)
(včetně Informačního místa)

Informační místo
Katowice
(Polsko)

Informační místo
Valencie 

(Španělsko)

Informační místo
Rostock

(Německo)

Národní kontaktní místa (mohou být zřízena účastnickými státy)  

6.2. Postupy pro výběr projektů 

6.2.1. Regionální projekty

Projektové žádosti a výběrové řízení lze uskutečnit na základě jednostupňového nebo dvoustupňového 
přístupu. Rozhodnutí je v kompetenci Monitorovacího výboru. Podle jednostupňového přístupu 
předloží vedoucí partner okamžitě kompletní žádost. Na základě dvoustupňového přístupu 
Monitorovací výbor rozhodne o tom, zda bude na základě osnovy (nástinu) projektu s hlavními 
klíčovými body předloženými vedoucím partnerem danou žádost dále řešit.

Společný technický sekretariát organizuje vyhodnocení projektových žádostí předkládaných na 
základě kvalifikačních předpokladů a výběrových kritérií schválených Monitorovacím výborem 
a předkládá Monitorovacímu výboru návrh na rozhodnutí.

6.2.2. Fast Track

V této kategorii Komise vyzve regiony k přípravě žádostí pro sítě. Monitorovací výbor rozhoduje 
o financování těchto žádostí na základě výběrových kritérii stanovených monitorovacím výborem. 
Komise bude realizaci těchto sítí důsledně sledovat a podporovat.

6.3. Monitorovací a hodnotící systém

6.3.1. Monitorování

Monitorování tohoto programu bude poskytovat informace o realizaci v jakémkoliv okamžiku. 
Pokryje finanční záležitosti, stejně jako informace o pokroku a dosažených cílech na úrovni projektu. 
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Toto monitorování zajistí kvalitu a účinnost realizace na základě vyhodnocování postupu projektů 
oproti cílům projektu. Monitorování bude využívat pravidelných zpráv od vedoucích partnerů projektů. 
Co se týče obsahu, bude se soustřeďovat na produkty jako výstupy spolupráce a jeho cílem bude 
zachytit vlivy širšího využití inovativních myšlenek a nástrojů, kterých bude dosaženo prostřednictvím 
šíření těchto prvků prostřednictvím meziregionální spolupráce.

Monitorovací systém bude poskytovat informace požadované podle přílohy III nařízení 
Komise č. xxx o nastavení pravidel pro implementaci nařízení Rady(ES) 1083/2006. Jakmile 
bude navíc schválen dostatečný počet žádostí, tento monitorovací systém zahrne dodatečné 
kvantifikované ukazatele k pokrytí aspektů specifických pro program. Program poskytne minimální 
základ pro monitorování a ukazatele vyhodnocení. Ukazatelé, které budou používány v procesu 
monitorování tohoto programu jsou uvedeny v kapitole 4 a v příloze 2 tohoto dokumentu. Tyto 
ukazatelé mimo jiného pokrývají průřezové oblasti rovnoprávných příležitostí a životního 
prostředí/udržitelného rozvoje a budou tvořit základ monitorovacího systému. Mohou být doplněny 
Monitorovacím výborem. Řídicí orgán může převzít iniciativu a navrhnout dodatečné ukazatele.

Vedoucí partneři projektů budou povinni pravidelně informovat o dosažených výsledcích. Společný 
technický sekretariát bude shromažďovat a třídit údaje z těchto zpráv tak, aby mohly být na úrovni 
programu vyvozovány závěry. Řídicí orgán bude tuto dokumentaci používat k sestavení – spolu 
s dodatečnými informacemi i finančním plnění – roční a závěrečné zprávy a tyto zprávy bude 
předkládat Monitorovacímu výboru. Monitorovací výbor bude vyhodnocovat informace 
z monitorování na základě roční zprávy o stavu monitorovacího systému. Informace, které Komise 
dostane k dispozici, budou uvedeny v databázovém formátu v souladu s přílohou III
nařízení Komise xxx. Tyto půjdou nad rámec monitorování na základě zahrnutí informací
o dodatečných kvantifikovaných vyhodnocovacích ukazatelích. Řídicí orgán bude odpovědný za 
implementaci tohoto systému.

6.3.2. Finanční kontrolní systém

V souladu se článkem 16 nařízení (ES) 1080/2006 musí každý členský stát zavést kontrolní 
systém, který umožní ověřování dodávek spolufinancovaných produktů a služeb, adekvátnost 
vykazovaných nákladů projektů nebo částí projektů realizovaných na území členského státu a 
uznatelnost takovýchto nákladů a příslušných projektů nebo částí těchto projektů podle pravidel 
Společenství a národních pravidel.

K tomuto účelu musí každý členský stát jmenovat kontrolory odpovědné za ověření zákonnosti
správnost nákladů vykázaných každým příjemcem participujícím v projektu. Členské státy se mohou 
rozhodnout jmenovat jednoho kontrolora pro celou programovou oblast. Tam, kde lze dodávku 
spolufinancovaných produktů a služeb ověřit pouze s ohledem na celý projekt, bude toto ověření 
provedeno kontrolorem z členského státu, ve které se nachází vedoucí partner, nebo Řídicím 
orgánem.

6.3.3. Roční a závěrečné zprávy o realizaci 

Řídicí orgán bude poprvé v roce 2008 a poté do 30. června každého roku Komisi předkládat roční 
zprávu. Návrhy ročních zpráv bude připravovat Společný technický sekretariát v souladu s požadavky 
článku 67 nařízení (ES) 1083/2006. Před zasláním Komisi budou zprávy schvalovány Monitorovacím 
výborem.

Závěrečná zpráva o realizaci bude Komisi předložena do 31. března 2017 na základě stejných 
pravidel, která se týkají ročních zpráv.

6.3.4 Hodnocení

Tento program bude podléhat ex-ante hodnocení ze strany nezávislých hodnotitelů s cílem zlepšení 
kvality programu a optimalizace rozdělení rozpočtových prostředků. Doporučení tohoto hodnocení 
byla vzata v úvahu během přípravy tohoto programu tak, jak uvádí odstavec 4.7. tohoto programu.

Monitorovací výbor rozhodne o tom, zda bude provedeno vyhodnocení během programovacího období.
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V souladu se článkem 49 nařízení (ES) 1083/2006 je hodnocení ex-post odpovědností Komise spolu 
s členskými státy. Bude také prováděno nezávislým hodnotitelem.

6.3.5. Počítačová výměna dat 

Podle ustanovení nařízení (ES) 1083/2006, článek 66 a 76, je třeba instalovat, provozovat a propojit 
počítačové systémy. Tento databázový systém musí splňovat speciální požadavky. Databáze by 
měla být připravena pro vstup a zpracování následujících údajů na úrovni projektu a na úrovni 
partnerů projektu:

a. Číslo projektu, název, priorita a opatření

b. Výsledky vyhodnocení žádosti

c. Datum schválení, datum uzavření smlouvy, datum zahájení projektu a trvání projektu

d. Uznatelné náklady a spolufinancování projektu ze strany ERDF

e. Kontaktní informace o vedoucím partnerovi a všech ostatních projektových partnerech včetně 
názvu a adresy instituce a kontaktní osoby, telefonu, faxu, e-mailu a cílové oblasti

f. Informace o bankovním účtu vedoucího partnera.

Tuto databázi je navíc třeba připravit pro vstup a zpracování informací získaných na základě 
činností vedoucího partnera a finančních zpráv:

a. políčka ke sledování termínů pro doručení zpráv

b. u každé zprávy samostatnou vstupní tabulku pro vyhodnocení vykazovaných aktivit a 
vykazovaných nákladů v jednotlivých řádcích rozpočtu (budget lines);

c. automatický výpočet kumulovaných částek čerpaných z rozpočtu a označení 
překročených rozpočtových řádků;

d. Informace o převedených platbách.

K zajištění podpory pro Společný technický sekretariát při plnění povinnost monitorovat a informovat 
je třeba, aby tato databáze poskytovala následující soupisy údajů:

a. Závazky a platby na úrovni projektu

b. Stav podávání zpráv (reporting)

c. Přehled rozpočtu

d. Přehled zpráv o pokroku a finančních zpráv

e. Finanční situace projektu a projektového partnera

f. Geografická situace (region, stát) u každého partnera a v každém roce 

Databáze poskytuje formu a obsah účetních informací požadovaných podle článku 14 a přílohy III 
nařízení Komise (ES) č. xxx. Bude zde také využíván kód, který je stanoven pro "kategorizaci 
pomoci z fondů" tak, jak uvádí příloha II výše uvedeného nařízení.

K přenosu počítačových souborů Komisi je nutné, aby byl administrativní systém této databáze 
schopen vytvářet přenositelné soubory v souladu se článkem 14 nařízení Komise (ES) č. xxx. 
Počítačové soubory budou poskytovány v upřednostňovaném formátu pro účely kompilace výtahu tak, 
jak uvádí xxx.

6.3.6. Mobilizace a oběh finančních toků

a) Příspěvky různých partnerů k financování programu

Na úrovni programu je technická pomoc financována společně 27 členskými státy EU, Norskem a 
Švýcarskem. Tyto státy spolufinancují 30 % rozpočtu technické pomoci. Dodatečný příspěvek do 
rozpočtu technické pomoci přichází z Norska. Celkový rozpočet technické pomoci je 27,9 milionů
EUR (viz tabulka 7.2). [příspěvek Švýcarska bude uveden později]. Podíl každého státu je vypočten
ve vztahu k počtu jeho obyvatel v roce 2005. Tyto národní platby mohou být převedeny buď jako 
jedna splátka nebo několik splátek na účet Certifikačního orgánu.
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Finanční toky z Certifikačního orgánu směrem k příjemcům technické pomoci budou založeny na 
právních dohodách mezi Řídicím orgánem a dalšími úřady s odkazem na finanční řízení a kontrolní
požadavky tak, jak uvádí oddíl 3 nařízení Komise (ES) č...../2006.

b) Hlavní fáze financování Společenství ze strany Certifikačního orgánu vedoucím partnerům

Projektoví partneři musí všechny projekty předfinancovat. Vedoucí partneři shromažďují ověřená
prohlášení o nákladech všech projektových partnerů a uplatňují nároky na jejich náhradu ze 
strany Certifikačního orgánu. Maximální míra náhrad za uznatelné náklady je stanovena v tabulce 
7.3 v odstavci 7.4. Tyto náhrady jsou vypláceny Certifikačním orgánem vedoucímu partnerovi a 
vedoucí partneři takto získané finanční prostředky přerozdělují jednotlivým partnerům na základě 
dohod o partnerství.

6.3.7. Publicita a informovanost

Podle nařízení Komise (ES) č. ..../2006, kapitola II, oddíl 1, bude tento program a jeho výsledky 
podléhat souhrnné informační a propagační strategii, jejímž cílem bude zajistit co možná nejširší míru 
zangažovanosti a informování veřejnosti a soukromých účastníků a šíření výsledků. Tato strategie 
bude pro šíření informací využívat veškeré dostupné komunikační kanály. Zvláštní důraz bude kladen 
na možnosti nabízené elektronickými médii: domovské stránky, adresáře, atd. budou tvořit nedílnou 
součást této celkové strategie. Tato obecná strategie se skládá ze dvou částí:

- v oblasti informování a zaangažování potenciálních příjemců se budou tento program a 
činnosti programu INTERACT vzájemně podporovat. Tyto činnosti zahrnují zveřejnění ústředního 
přístupu tohoto programu, šíření dokumentů pro informaci a informace o průběhu realizace. 
Publikační strategie (Publication Strategy) bude výslovně orientována na informování o 
potenciálních projektových partnerech ze třetích zemí a bude koordinována s odpovědnými úřady 
třetích zemí, které mají o tento program zájem.

- Kromě toho bude také o postupu tohoto programu a o jeho výsledcích informována i širší 
veřejnost. Šíření výstupů tohoto programu přispívá k rozšíření nově vyvinutých přístupů a umožňuje 
dodatečný potenciál vlivů tohoto programu.

Komunikační činnosti Řídicího orgánu budou podpořeny činnostmi Komise. Efektivní komunikace 
bude klíčovou součástí Regionů pro hospodářskou změnu. Zajistí rychlé šíření myšlenek,výsledků a 
podrobností nejlepších postupů (best practice) u projektů. Základem tohoto bude koordinovaná
snaha ze strany informačních jednotek účastnících generálních ředitelství o organizování seminářů, 
publikací a komunikačních nástrojů. Klíčovou součástí bude konference s názvem Regiony pro 
hospodářskou změnu, která se bude konat každým rokem a která bude načasována v souladu s jarním 
zasedáním Evropské rady. Dalším prvkem komunikační politiky Regiony pro hospodářskou změnu 
bude vytvoření ročních ocenění za inovace, která budou udělována nejlepším projektům v oblasti 
zvolených témat.

Informační opatření jsou součástí odpovědností Řídicího orgánu. Řídicí orgán rozpracuje podrobný 
komunikační plán pro zavádění této strategie a tento podrobný plán předloží během čtyř měsíců od 
data přijetí tohoto programu.

Roční a závěrečné zprávy zahrnou příklady informačních a propagačních opatření, která budou 
prováděna při plnění komunikačního plánu, zveřejnění seznamu příjemců, názvy projektů a 
objem veřejných financí alokovaných na dané projekty a obsah hlavních úprav v 
komunikačním plánu.

Roční zpráva o realizaci za rok 2010 a závěrečná zpráva o realizaci by měly obsahovat kapitolu 
vyhodnocující výsledky informačních a propagačních opatření v oblasti viditelnosti a povědomí o 
tomto operačním programu a o roli Společenství v tomto programu.

Koordinace s programem INTERACT je velice důležitá a z tohoto důvodu může být tento 
komunikační plán předložen v případě pozdějšího schválení programu INTERACT Komisí se 
zpožděním. Tato koordinace může také vést k potřebě revize této kapitoly programu.



65

6.4. Partnerství
Cíle tohoto operačního programu budou realizovány v rámci úzkého partnerství s kompetentními 
zástupci regionálních a místních úřadů, s ekonomickými a sociálními partnery a dalšími 
zodpovědnými orgány, a to zejména s partnery v oblasti životního prostředí a orgány odpovědnými za 
podporu rovnoprávnosti mezi muži a ženami.

Během přípravné fáze tohoto operačního programu byl třetí návrh zaslán ke konzultaci příslušným 
výše uvedeným orgánům a poté bude uveden na webových stránkách programů INTERREG IIIC.

Období veřejných konzultací bude probíhat mezi xx/xx/xxxx a xx/xx/xxxx.

Do tohoto programu byly zahrnuty připomínky několika institucí: -tyto budou dále rozpracovány -

Co se týče implementace, monitoringu a vyhodnocování tohoto programu, účastnické státy zajistí na 
národní úrovni to, že se těchto kroků budou účastnit všichni kompetentní partneři, a to v souladu 
s národními pravidly a zvyklostmi.
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Kapitola 7: Finanční ustanovení

7.1. Úvod
Tato kapitola nastiňuje finanční ustanovení v rámci programu meziregionální spolupráce INTERREG 
IVC. V následujících odstavcích je uveden finanční plán tohoto programu, ustanovení týkající se 
geografické způsobilosti projektových partnerů a ustanovení týkající se spolufinancování.

7.2. Finanční plán
V souladu s požadavky nařízení 1080/2006, článku 12.6 existuje pro tento program jednotný finanční 
plán bez rozpisu ze strany účastnických členských států. Tento finanční plán je předložen ve formě 
dvou tabulek.

Tabulka 7.1 uvádí rozpis pro každý rok programového období 2007-2013 částky finanční podpory ze 
strany ERDF. Objem ročních alokací z ERDF se bude během let zvyšovat tak, aby odpovídal životnímu 
cyklu realizace tohoto programu. První roky realizace tohoto programu lze považovat za počáteční 
fázi s tím, že v tomto období bude jen několik projektů v plné realizaci. Během let se počet projektů
pravděpodobně zvýší a zvýší se i poměr jejich výdajů. Z tohoto důvodu budou roční alokace z fondu 
ERDF pro tento program směrem k jeho ukončení postupně narůstat.

Tabulka 7.1 také rozepisuje roční alokace z ERDF ve vztahu ke třem prioritám tohoto programu, a to 
v souladu s jejich dohodnutými podíly na celkovém rozpočtu programu: Priorita 1 má podíl 55%, 
priorita 2 získá 39% a priorita 3 má podíl 6% (viz kapitola 4.3).

Tabulka 7.2 uvádí částku celkové finanční dotace z ERDF a národní financování za celé programové 
období, za operační program jako celek a za každou prioritní osu. Tato tabulka dále uvádí průměrnou 
míru příspěvku z ERDF pro každou z těchto priorit (ujednání týkající se spolufinancování jsou 
popsány podrobněji v odstavci 7.4). Protože k získání finančních prostředků z ERDF pro tento 
operační program budou oprávněny pouze veřejné orgány a subjekty rovnocenné s veřejnými 
institucemi, nepředpokládá se žádné financování ze soukromých zdrojů.

Veškeré hodnoty uvedené v níže uvedených tabulkách jsou uvedeny v cenách roku 2004 a podléhají 
indexaci.
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Příspěvek z Norska bude přidán do tabulky 7.2. 
Příspěvek ze Švýcarka bude doplněn později
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7.3. Geografická způsobilost partnerů
Tento operační program podporuje spolupráci mezi regionálními účastníky ze všech částí EU. Kromě 
tohoto jsou plnoprávnými členy tohoto programu i Norsko a Švýcarsko a účastníci z těchto států 
jsou vítáni k účasti. Za určitých podmínek je možné financovat i spolupráci se státy mimo území
Unie. Geografická způsobilost příjemců se řídí následujícími zásadami:

- Finanční prostředky z fondu ERDF mohou získat partneři ze zemí EU 27.

- Partneři z Norska a ze Švýcarka mohou využívat příslušné příspěvky z norského/švýcarského 
financování tohoto programu.

- Podle nařízení ERDF (1080/2006, článek 21.3) může ERDF financovat náklady vzniklé při 
realizaci projektů nebo částí projektů na území států mimo Evropské společenství až do výše
10 % částky jeho příspěvku do operačního programu, kde tento slouží ku prospěchu regionů 
Společenství. Tato možnost bude využívána primárně pro partnery ze zemí IPA4, 
například na krytí jejich cestovních nákladů do EU a účast na jednáních. Finanční 
prostředky poskytnuté na základě této 10% flexibility budou vyžívány na odpovědnost partnera, 
který se nachází na území státu EU 27 tak, aby byla zajištěna odpovídající finanční kontrola.

- Účast partnerů z Norska a Švýcarska není považována za součást této 10% flexibility.

- Je také možné, aby se projektů za využití finančních prostředků IPA účastnili i partneři ze zemí 
IPA, a to bez získání spolufinancování z ERDF.

- Partneři z jiných zemí kdekoliv na světě se mohou účastnit prostřednictvím svých vlastních 
finančních prostředků. Tito partneři nebudou oprávněni k získání prostředků z ERDF.

7.4. Míry spolufinancování
Níže uvedená tabulka 7.3 uvádí maximální míru spolufinancování z ERDF, která se vztahuje na 
tento program.

U priorit 1 a 2 jsou používány dvě míry spolufinancování. Na základě článku 53 nařízení 1083/2006 je 
u členských států, jejichž HDP na osobu byl v období let 2001 - 2003 pod 85% průměru v zemích 
EU 25 za stejné období, maximální spoluúčast ze strany ERDF ve výši 85% uznatelných 
nákladů5. U všech ostatních členských států je maximální spoluúčast ze strany ERDF na úrovni
75% uznatelných nákladů4. Míra spolufinancování účasti partnerů z Norska na projektech podle priorit 
1 a 2 je 50%, čerpání z norského rozpočtu je uvedeno v tabulce 7.2.

Příspěvek ERDF na technickou pomoc (priorita 3) je nastaven na 70%. Dodatečný příspěvek do 
rozpočtu technické pomoci poskytují Norsko a Švýcarsko.

Tabulka 7.3
Míra spolufinancování

(ERDF)
Členské státy EU

Max. 75%
Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, 
Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemí, Španělsko, 
Švédsko, Velká BritániePriorita 1 

a Priorita 2
Max. 85%

Bulharsko, Česká republika, Kypr, Estonsko, Řecko, 
Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Polsko, Portugalsko, 
Rumunsko, Slovensko, Slovinsko.

Priorita 3 70% Všechny členské státy EU

                                                
4 IPA: nástroj předvstupní pomoci, podporuje kandidátské nebo potenciální kandidátské státy k získání členství v EU. Pro
další podrobnosti viz: http://ec.europa.eu/enlargement/financial assistance/ipa/index en.htm.
5 Pro výpočet rozpočtu celkového programu (Tab. 7.2) byl použit průměr těchto dvou měr spolufinancování z ERDF pro 
priority 1 a 2 (tj. 80%).
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Kapitola 8: Komplementarita s jinými programy 
a politikami EU

8.1. Komplementarita s aktivitami spolupráce vyvíjenými na 
základě dalších programů

8.1.1. Soulad se směrem "meziregionální spolupráce" rozvíjeným v rámci některých 
programů Konvergence/Konkurenceschopnosti a zaměstnanosti 

Tento soulad bude analyzován na základě pravidelných výměn informací mezi oběma rozměry 
o činnostech realizovaných v obou kontextech (např. přes společnou projektovou databázi) a podpoře 
přenosu projektově orientovaných obsahů pro společně sdílená témata spolupráce (např. šíření 
know-how, dobrých postupů, inovativních přístupů).

Toto vytvoří další zdroj inspirace, který by mohl napomoci při orientaci přístupu Fast Track programu 
meziregionální spolupráce a zároveň by mohl zabránit vyhnutí se duplicitě projektů, které by mohly 
být realizovány v obou kontextech v rámci velice podobných témat.

8.1.2. Soulad s přeshraničními a mezinárodními programy

Program meziregionální spolupráce bude podporovat spolupráci mezi oblastmi přeshraničníchh a 
nadinárodních programů tak, aby bylo možné umožnit výměnu zkušeností/přenos nejlepších postupů ve 
vztahu ke specifickým tématům týkajícím se "inovací a znalostní ekonomiky" a "životního prostředí a 
ochrany před riziky". Toto bude prováděno v úzké spolupráci s činnostmi rozvíjenými na základě 
programu INTERACT.

Kromě tohoto budou vypracovány jasné provozní postupy, aby bylo možné se vyhnout možnému 
překrývání s ohledem na budoucí Cíl "Evropské územní spolupráce", který se zabývá přeshraniční a 
nadnárodní spoluprácí.

8.1.3. Soulad se síťovými programy

Je třeba vyhledávat synergické efekty mezi INTERREG IVC a třemi síťovými programy 
URBACT, INTERACT a ESPON tak, aby byla zajištěna silná koordinace při vytváření ročních plánů 
prací (síťové programy) a při pravidelném poskytování informací Monitorovacímu výboru o 
činnostech a výsledcích dosažených v ostatních programech. Navíc se očekává úzká spolupráce v 
oblasti technických záležitostí spojených s implementací.

8.2. Koherence s činnostmi spolufinancovanými s EAFRD
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD, nařízení Rady(ES) 1698/2005) bude 
spolufinancovat činnosti v oblasti programů rozvoje venkova, jejichž cílem bude zlepšení 
konkurenceschopnosti sektoru zemědělství a lesnictví, zlepšování životního prostředí a krajiny a 
zlepšování kvality života ve venkovských oblastech diverzifikace venkovské ekonomiky. Tyto 
priority pokrývají celou řadu témat, jakými jsou biodiverzita, správa lokalit NATURA 2000, ochrana 
vod a půdy, rozvoj a řízení přírodního dědictví atd. Kromě toho bude rozvinut typ LEADER, jehož 
cílem je zejména realizovat projekty spolupráce mezi zúčastněnými oblastmi. V tomto kontextu může 
docházet k určitému překrývání mezi projekty, které budou spolufinancovány v rámci programu
meziregionální spolupráce a programy zabývajícími se rozvojem venkova. Řídicí princip bude 
definován Monitorovacím výborem v úzké spolupráci s úřady, které jsou zodpovědné za programy 
spolufinancované z EAFRD, s cílem jasného definování hranice mezi těmito programy Společenství.
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8.3. Koherence s ostatními politikami EU 
Činnosti v rámci INTERREG IVC se soustřeďují na záležitosti, které jsou součástí programů 
Strukturálního fondu. Tato souvislost se Strukturálními fondy je klíčovým prvkem tohoto programu a 
zaručuje, že jsou jeho činnosti v souladu s politikami EU.

K získání podpory v rámci tohoto programu by projekty měly přispívat k zajišťování
rovnoprávných příležitostí pro muže a ženy a měly by být v souladu s cíly ochrany a zlepšování
životního prostředí, jak předpokládá Smlouva a legislativa EU. Monitorovací výbor nese 
zodpovědnost za zajištění plnění tohoto požadavku.

Jak uvádí oddíl 5.1., tento program se zaměřuje na státní orgány a instituce na úrovni státních 
orgánů. Soukromí účastníci se mohu těchto projektů účastnit na své vlastní náklady.

Členské státy potvrzují, že jakákoliv státní pomoc, která může být v rámci tohoto programu 
poskytována, bude buď v souladu s pravidlem de minimis nebo s projekty realizovanými na základě 
pomoci jednoho z nařízení o blokových výjimkách nebo jiných nařízení o výjimkách, nebo bude 
oznámena Komisi v souladu s postupy pro oznamování. Je třeba dodržovat zejména následující
nařízení: nařízení Komise (ES) č. 68/2001 ze dne 12.ledna 2001 o použití článku 87 a 88
Smlouvy ES na poskytování pomoci, nařízení Komise (ES) č. 69/2001 ze dne 12. ledna 2001 
o použití článku 87 a 88 Smlouvy ES na pomoc de minimis, nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 
12. ledna 2001 o použití článku 87 a 88 Smlouvy ES na pomoci pro malé a střední podniky s tím, že 
všechna tato nařízení byla publikována v Úředním věstníku L 10, 13.1.2001 a v nařízení Komise 
(ES) č. 2204/2002 ze dne 13.prosince 2002 o použití článků 87 a 88 Úřední věstník Smlouvy EU na 
státní podporu zaměstnanosti, publikováno v Úředním věstníku L 33, 13. 12. 2002.
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PŘÍLOHA 1: Struktura programovacího procesu

Programovací proces s cílem závazného souhlasu mezi všemi členskými státy a přidruženými zeměmi
je zajišťován Programovací komisí (PC), a podporován Referenční skupinou (RG), která bude 
zajišťovat dialog se dvěma konsorcii externích expertů, z nichž jedno je pověřeno zpracováním 
návrhu operačního programu a druhé zpracováním ex-ante hodnocení.

1.1. Programovací komise (PC)

PC je orgánem pro formální schvalování všemi 25 členskými státy (ČS) a přidruženými zeměmi 
(přístupové země, Norsko, Švýcarsko) ohledně programových procesů, návrhu hlavních verzí a 
konečné verze programů. Evropská komise má také své zastoupení v Programovací komisi.

Hlavní úkoly:

- Schvaluje programovou strukturu, návrhy verzí a konečné verze programů;

- připomínkuje a diskutuje o zpracovávaných textech návrhu programů
zpracovanými externími experty;

- pokud je to nutné, ustavuje z členů PC skupiny Task Force.

Metody rozhodování:

- Na všech jednáních PC zajišťuje usnášeníschopnost nejméně 2/3 zástupců partnerských 
států programu.

- V případě, že má PC na svém jednání min. počet zástupců nutných k zajištění
usnášeníschopnosti, potom budou rozhodnutí přijímána na základě souhlasu národních 
delegací členských států (ČS) (jeden hlas na delegaci, právo veta pouze pro členské státy 
EU); hlasy nemohou být delegované na další partnery. V případech nesouhlasu jedné nebo 
více delegací předseda rozhodne, zda bude iniciovat písemné rozhodování, nebo zda bude 
rozhodnutí přijato na příštím jednání PC.

- pokud je rozhodnutí třeba přijmout ještě před příštím jednáním PC, potom může předseda 
iniciovat písemné rozhodování. V tomto případě zašle předseda návrh rozhodnutí všem 
členům PC. Delegace partnerských států mají tři týdny od odeslání návrhu na písemnou 
odpověď. Pokud nebudou v určeném termínu obdrženy písemné námitky k procesu nebo 
návrhu rozhodnutí, otom bude takové rozhodnutí považováno za přijaté PC.

Složení:

V zásadě se jedná o dva, výjimečně tři představitele z každého členského státu a přidružených zemí.
Členové PC jsou zodpovědní za organizování celonárodních diskuzí s příslušnými 
národními/regionálními organizacemi a orgány (v závislosti na národních postupech); Komise EU zde 
působí jako pozorovatel.

Předsednictví a sekretariát:

- předseda: země, která předsedá EU (2006: 1. polovina Rakousko, 2. polovina Finsko);
- místopředseda: země, která předsedá EU v následujícím období (2006: 1. pol. Finsko, 2. pol. 

Německo)
- Funkce sekretariátu bude zajištěna RG.

1.2. Referenční skupina (RG)

Referenční skupina je zodpovědná za zajištění dialogu s externími experty, najatými k podpoře 
zpracování návrhů programů na základě odsouhlasení ze strany PC. RG nemá rozhodovací pravomoc.

Složení:
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Výkonný předseda PC, budoucí MA a zkušený tým současného Společného technického 
sekretariátu/Řídícího orgánu a Evropská komise. Toto bude usnadňovat výměnu informací a
rozhodovací procesy. 

Úkoly:

- Podpora externích expertů při návrzích operačních programů a ex-ante hodnoceních.

- Nabízí PC poradenství a know-how založené na zkušenostech ze současné realizace 
programu INTERREG IIIC.

- Zajišťování zpětné vazby s PC ve vztahu k současným programovým procesům.

- Zajišťování podpůrných funkcí PC.

1.3. Externí experti zodpovědní za zpracování návrhů operačních programů a ex-ante
hodnocení 

Byly vybrány dvě skupiny expertů: 

• Programovací

Konsorcium, kterému byla udělena zakázka na podporu zpracování nástupce programu 
INTERREG IIIC, sestává ze tří konzultačních společností, CPC (Francie), Haute Finance 
(Holandsko) a SENFTLEBEN CONSULT (Německo).

• Ex-ante hodnocení

Konsorcium, kterému byla udělena zakázka na ex-ante hodnocení a také na provedení strategického 
posouzení vlivu na životní prostředí (SEA) nástupce programu INTERREG IIIC, sestává ze tří 
konzultačních společností, TERSYN (Štrasburk-Francie), EURE-CONSULT (Lucembursko) a 
ECOSYSTEMS Ltd (Brusel-Belgie)
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PŘÍLOHA 2: Seznam výstupů a indikátory 
výsledků

Účel/
Měřený cíl

Indikátor Cíl

1. Program provádění řízení
Výstupní indikátory

Celkový rozpočet INTERREG IVC pro schválené projekty mil EUR 380
Celkový rozpočet ERDF pro schválené projekty mil EUR 302
% z celkového rozpočtu zahájených projektů 94 %
Celkově z ERDF zaplaceno projektům mil EUR 286
% z celkového rozpočtu ERDF schválených operací zaplacené projektům 95 %

Indikátory výsledků
Suma vrácených prostředků z ERDF mil EUR 16

1.1. 
Finanční 
řízení

% z celku vrácených prostředků z ERDF (rate of decommitment) 5%
Výstupní indikátory

Počet "Individuálních konzultací" (IC) s žadateli 900
Počet účastníků na "Individuálních konzultací" (IC) 1,800
Počet seminářů organizovaných pro vedoucí žadatele 24
Počet účastníků na seminářích pro vedoucí žadatele.  800
Počet podaných žádostí 800
Počet schválených a kontrahovaných žádostí 240
Počet seminářů organizovaných pro vedoucí partnery 50
Počet účastníků na seminářích pro vedoucí partnery 1,200

Indikátory výsledků

1.2. 
Činnosti 
vztažené k 
operacím

% schválených žádostí v porovnání s podanými žádostmi (míra úspěšnosti) 30 %
Výstupní indikátory 

Počet brožur (poč. vytvořených edicí, ne poč. kopií tisku nebo rozšíření) 4

Počet bulletinů (poč. vytvořených edicí, ne poč. kopií tisku nebo 
rozšíření)

34

Počet organizovaných událostí pro distribuci dokumentů 9

Počet účastí na dalších událostech (s prezentací, stánky atd. ohledně 
programových aktivit)

50

Počet rozšířených tiskových zpráv o programových aktivitách 20

Počet rozšířených kopií tiskových zpráv 10,000

Počet rozšířených kopií brožur 10,000

Odhad účastníků na událostech (organizovaných a kde byla účast) 10,000

Indikátory výsledků 

Průměrný počet návštěv za měsíc na webových stránkách programu 10,000

1.3. 
Komunikace 
/ Informace a 
záležitosti

Počet článků/publikovaných statí v tisku a dalších médiích 20
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Účel/
Měřený cíl

Indikátor Cíl

2. Provádění operací

2.1. Podpora operací k programovým cílům

Výstupní indikátory

Počet regionálních/místních politik a nástrojů v oblastech:

- rozvoj výzkumu a technologií 

- podpora podnikání a malé a střední podniky

- informační společnost

- zaměstnanost, lidský kapitál a vzdělání

- přírodní a technologická rizika 

- vodní hospodářství

- odpadové hospodářství

- biodiverzita a uchování přírodního dědictví

- energetika a udržitelná veřejná doprava

- kulturní dědictví a krajina

750

Indikátory výsledků

2.1.1 
Zlepšení 
regionálních a 
místních politik, 
(v souladu s 
kap. 4.2, 
specifickými 
cíli 1 a 2)

Počet regionálních/místních politik a nástrojů zlepšených nebo 
rozvinutých v oblasti:

- rozvoj výzkumu a technologií 

- podpora podnikání a malé a střední podniky

- informační společnost

- zaměstnanost, lidský kapitál a vzdělání

- přírodní a technologická rizika 

- vodní hospodářství

- odpadové hospodářství

- biodiverzita a uchování přírodního dědictví

- energetika a udržitelná veřejná doprava

- kulturní dědictví a krajina

150

Výstupní indikátory 

Počet zúčastěných partnerů 
- veřejných orgánů
- subjektů rovnocenných veřejným orgánům

1,400

Počet meziregionálních akcí organizovaných pro výměnu zkušeností 1,400

Počet účastníků na těchto meziregionálních akcích 14,000

Průměrný počet představitelů na těchto meziregionálních akcích 5

Indikátory výsledků 

% partneři podle právního statusu (veřejné orgány/rovnocenné orgány) 70/30%

Počet pracovníků se zvýšenou kapacitou (připravenost/ znalosti / 
odbornosti) vycházející z výměny zkušeností z meziregionálních akcí

2,800

2.1.2 
Výměna 
zkušeností a 
zlepšení kapacit 
a znalostí 
regionálních a 
místních 
investorů
(v souladu s 
kap. 4.2, 
specifickými 
cíli 3 a 4)

Počet nových projektů/aktivit/přístupů, které vyšly z výměny/rozšíření 
zkušeností z mezinárodních událostí

480
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Účel/
Měřený cíl

Indikátor Cíl

Výstupní indikátory
Počet dobrých identifikovaných postupů, které jsou zpřístupněné 
dalším regionálním nebo místním orgánům 2,400

Indikátory výsledků 

2.1.3 
Rozšiřování a přenost
dobrých postupů a
přenost do programů 
Konvergence a 
Konkurenceschopnost
(podle kap. 4.2, 
specifických cílů 5)

Počet dobrých postupů předaných v rámci programů 
Konvergence a Konkurence 

50

Indikátory výsledků

% projektů s pozitivním dopadem na rovné příležitosti 10%

2.1.4 
Podpora 
horizontálních politik 
EU

% projektů s pozitivním dopadem na životní prostředí 60%

2.2. Obecné provádění operací

Výstupní indikátory 

Průměrný počet jednání řídícího výboru organizovaných projekty/rok 240
Indikátory výsledků 

% průběžných zpráv odsouhlasených bez dodatečných informací 
vyplývajících z JTS

10%

2.2.1 
Řízení a koordinace

% odchylek mezi plánovanými a skutečnými ERDF platbami 
požadovanými LP ("-" pod / "+" nadměrné výlohy)

- 5%

Výstupní indikátory

Počet brožur (poč. vytvořených edicí, ne počet tištěných nebo 480

Počet informačních věstníků (poč. vytvořených edicí, ne 
počet tištěných nebo rozšířených kopií)

960

Počet organizovaných diseminačních událostí 240
Počet dalších obsazených událostí (s prezentací/stánkem atd. 
ohledně operačních činností)

1,200

Počet rozšířených tiskových zpráv 480

Počet rozšířených kopií brožur 120,000

Počet rozšířených kopií informačních věstníků 120,000

Odhad počtu účastníků akcí (organizovaných a zúčastněných ) 160,000

Indikátory výsledků 

Počet článků/vydání publikovaných v tisku a dalších mediích 750

2.2.2 
Propagační činnost

Průměrný počet návštěv na webové stránce projektu 1,000
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PŘÍLOHA 3: Možná témata sítí Fast Track 

Sítě Fast Track se týkají záležitostí spadajících do tématického rozsahu tohoto Programu mezinárodní 
spolupráce a sdělení Regiony pro hospodářskou změnu. Tato příloha shrnuje záležitosti, které byly 
představeny v tématech pro modernizaci ve sdělení RfEC. Další témata mohou být doplněna během 
realizace programu.

I. Zajištění větší atraktivnosti Evropy a jejích regionů pro investice a práci.

Rozšíření přizpůsobivosti. Globalizace vyžaduje stálé přijímání změn ekonomické reality a zvýšení 
důležitosti předvídání doprovodných změn. Evropský fond přizpůsobení se globalizaci (European 
Globalisation Adjustment Fund) bude napomáhat při přeškolování a úsilí hledání práce pracovníky, 
kteří se stali nadbytečnými v důsledku zásadních strukturálních změn ve světového obchodu a 
strukturální fondy budou pokračovat, tak jako tomu bylo v minulosti, ve střednědobé 
přizpůsobivosti. Regiony pracující na tomto tématu si budou vyměňovat zkušenosti s tím, jak 
řešit středně dlouhé ekonomické šoky a jak zajistit vhodné nástroje na zmírnění jejich 
negativních účinků a jak se chopit příležitosti, které vznikají. Regiony si budou vyměňovat 
informace o nejlepších postupech, které mohou využívat při přípravě a využití plánovaných nebo 
předvídaných změn v ekonomickém prostředí jakými jsou ty, které vznikají z rozšířené liberalizace 
obchodu a ze snižování ochranných opatření vycházejících z mezinárodních obchodních smluv.

Zlepšování kvality ovzduší. Špatná kvalita ovzduší je spojena se snížením průměrné délky života 
v některých částech EU až o 3 roky a také se váže na zvýšený počet dýchacích onemocnění a snížení 
produktivity. Regiony pracující s tímto tématem zpracují a budou sdílet opatření pro snížení 
měřitelných úrovní těchto dopadů a snižování objemů NO2 a CO prostřednictvím balíčku 
integrovaných opatření.

Přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku. Transformace naší energetické závislosti vyžaduje vyšší 
energetickou efektivnost ke snižování potřeby a zajištění nižší závislosti na fosilních palivech. 
Regiony pracující s tímto tématem vypracují kroky a zajistí výměnu zkušeností ve vztahu k
opatřením, které zlepší podmínky plněné Kjótského protokolu a které podpoří cíl globální 
iniciativy zemí EU-25 do roku 2010, kterou je zajištění toho, aby 21% podílu elektřiny pocházelo 
z obnovitelných zdrojů a 5,75% z biopaliv na trhu (pro dopravu a také zvýšené využití 
obnovitelných energetických zdrojů pro vytápění a chlazení).

Zlepšení kvality a úpravy vody. Dodávka vhodné a čisté vody za dostupné ceny je pro domácnosti a 
podnikání zásadní . Cílem tohoto tématu je výměna zkušeností v oblastech, které mohou zlepšit 
aplikaci principů integrovaného řízení vodních zdrojů a zvýšení efektivnosti dodávek pitné vody. 
Regiony pracující s tímto tématem zpracují opatření a budou si předávat nejlepší postupy pro 
zajištění lepší kvality vody a efektivnější spotřeby.

Přechod na společnost využívající recyklace. Opatření podporující prevenci a recyklaci odpadů 
jsou podstatným prvek pro udržitelné využívání přírodních zdrojů a pro podporu snižování emisí 
skleníkových plynů. Toto zahrnuje rozvoj místních ekonomik, následné vytváření pracovních míst a 
přínosů z využívání všeobecné průmyslové konkurenceschopnosti. Regiony pracující s tímto 
tématem zpracují opatření pro sdílení nejlepších postupů pro snižování produkce odpadů a 
obnovu/recyklaci hodnotných zdrojů obsažených v odpadech. 

Zajištění zdravých komunit.  Stárnoucí populace Unie a snižováni objemu pracovní síly nutně 
vyžaduje přijetí kroků k zvýšení počtu zdravých let života své populace. Mezi regiony však 
přetrvávají rozdíly ve stavu zdraví a přístupu ke zdravotní péči. Regiony, města a venkovské oblasti 
pracující s tímto tématem budou mít za cíl zlepšit celkový „stav zdraví“ svých občanů
prodloužením zdravého a aktivního stáří a prostřednictvím opatření k prevenci zdravotních rizik a 
vyplněním mezery ve zdravotní infrastruktuře včetně nástrojů založených na ICT.
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Integrované politiky veřejné dopravy. Městská doprava je klíčovým prvkem k zajištění 
atraktivnosti města pro jeho občany a pro podnikání. Města jak ve starých tak i v nových členských 
státech čelí v tomto smyslu výzvám, které jsou dokládány městskými zácpami, jak řešit přístup 
k problémům v dopravní infrastruktuře, která by splňovala potřeby všech skupin. Města pracující na 
tomto tématu mají za cíl zlepšit kvalitu života svých obyvatelů prostřednictvím vysoké kvality 
veřejné dopravy a lepšího řízení dopravy jako součásti integrované strategie zlepšení dopravního 
systému. 

Rozvoj udržitelného a energeticky efektivního bydlení. Mnoho měst čelí problémům 
s bytovým fondem špatné kvality co do energetické efektivnosti. Toto je pro občany drahé a je to 
i špatné pro místní a státní ekonomii. Je třeba zajistit pečlivé plánování a časování renovací domů 
(se správně dimenzovanými/vybranými systémy vytápění, dodávkami teplé vody a dodávkami 
elektřiny) a také bilancování potřeb bydlení ve vazbě na demografický vývoj v regionu/městě a ke 
trendům životního stylu. Města a venkovské oblasti pracující na tomto tématu budou pracovat s cílem 
vyšší úrovně udržitelného rozvoje z energeticky efektivního bydlení. 

Zlepšení monitorování prostředí a bezpečnosti ze strany regionů a pro regiony. Je důležité, že 
regiony mohou při rozvoji informačních služeb pro lepší podporu globálního monitorování prostředí 
a její bezpečnosti (GMES .využívat plné výhody evropských investic. Tyto celoevropské služby, 
které v sobě integrují prostor a geoprostorové údaje ze země/moře, by měly umožnit rozvoj služeb 
orientovaných na potřeby regionálních uživatelů. Cílem regionů, pracujících na tomto 
schématu, je překonat problémy rozdrobených informačních systémů a rozvinout informační 
služby upravené pro potřeby jejich uživatelů v různých oblastech, jakými jsou přeshraniční 
prostorové plánování (pro dopravní infrastrukturu, rozvoj turistického průmyslu, sledování půdy) nebo 
nouzové zásahy (zaměřené na rizikové oblasti, jakými jsou alpské oblasti, hraniční řeky nebo lesy ve 
Středomoří). Výsledkem bude, že budou propagovat rozvoj inovativních firem v oboru high tech 
průmyslových služeb a vytváření přeshraničních součinných geoprostorových řešení.

II. Zlepšování znalostí a inovací pro růst

Zlepšení kapacity regionů pro výzkum a inovace. Je velice důležité, že regiony zdůrazňují roli 
získávání znalostí a zajišťování inovací v jejich rozvojových strategiích. Jejich strategie investic do 
výzkumu a vývoje by měly být založené na posouzení jejich výzkumných priorit a manažerské 
strategii, včetně přenosu vědomostí. Cílem regionů, pracujících na tomto tématu, bude zpracování 
opatření pro zlepšení poměru jejich pracovních sil zaměstnaných ve vědě, technologiích a high-
tech výrobě a zvýšení počtu patentových žádostí a licenčních dohod. V rámci volby fast track by měla 
být dána regionům podpora pro usnadnění jejich účasti na různých aktivitách na úrovni EU, jakými 
jsou třeba Evropský institut pro technologie.

Rychlejší přinášení inovativních myšlenek na trh. Malé a střední podniky stále více operují na 
mezinárodních trzích a také se potřebují rychleji přizpůsobit globálnímu rozvoji. Kapacita pro 
přejímání nových technologií a metod (někdy vyvinutých prostřednictvím výzkumu) je klíčem ke 
konkurenceschopnosti, což je stále ještě komplikováno řadou faktorů. Cílem regionů, 
pracujících na tomto tématu, což bude zvláště důležité v regionech se silnými malými a středními 
podniky, bude rozvinout opatření pro zvýšení připravenosti užití potenciálních výhod výzkumu ve 
vybraných obchodních sektorech, včetně možností, které by mohly pramenit z projektů jakými jsou 
GALILEO; pro usnadnění přenosu znalostí z výzkumu do inovačních výrobků a služeb a pro 
podporu ne-technologických inovací např.poskytování poradenských a systémových služeb. Tato 
výměna nejlepších postupů by mohla zahrnovat použití rizikového kapitálu pro financování 
nevyzkoušených etap inovačních procesů.

Vyškolování a udržení výzkumných pracovníků. Udržení vysoce kvalifikovaných pracovníků 
v sektoru Výzkumu a rozvoje je pro znalostní ekonomiku zásadní. Mobilita takovýchto lidí mezi 
akademickým a obchodním světem navíc napomáhá budovat mosty mezi těmito dvěma komunitami. 
Regiony pracující na tomto tématu budou rozvíjet programy školení studentů a výzkumníků v místních 
společnostech a zřizovat kanceláře pro usnadňování výměny pracovníků a znalostí a pro získávání 
nových mladých lidí pro výzkumnou a vědeckou kariéru.
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Pomoc při restrukturalizaci regionů těžce závislých na tradičním průmyslu. Některé regiony jsou 
stále značně závislé na tradičním průmyslu a jsou zranitelné při rozhodnutích o přemísťování, zvláště 
pak v případech velkých zaměstnavatelů. Cílem regionů, pracujících na tomto tématu, bude 
zpracování mechanizmu, jak nejlépe předvídat nebo reagovat na závěry restrukturalizací a diversifikací 
nebo skrze udržování, podporu obchodu, poradenství, finanční podporu a pomoc místním klusterům.

Zavedení e-governmentu do regionů a podnikání. Společnosti již nabízejí mnoho výrobků a služeb 
online. Vlády, zvláště pak ty na místní úrovni, nejsou vždy schopny pracovat stejnou rychlostí. 
Regiony, pracujících na tomto tématu, budou mít prospěch ze zkušeností těch, kteří již pokročily 
v opatřeních v administrativě, knihovnictví a dalších službách prostřednictvím elektronické 
komunikace.

Lepší propojení ICT mezi regiony. Občané a podnikatelé ve vzdálených méně rozvinutých nebo 
řídce obydlených regionech Evropy často čelí problémům s přístupem ke službám, marketingu a 
prodeji výrobků a inovačních myšlenek. Rozšíření dostupnosti ICT infrastruktury a služeb bude 
zlepšovat lepší přístup k veřejným službám a propojí sociální a ekonomické účastníky těchto regionů 
ve společném globálním trhu, ze kterého bude mít prospěchem podnikání, zaměstnanost, i budování 
kapacit. Regiony, pracujících na tomto tématu, budou využívat širokopásmová propojení a 
technologie digitálních ekosystémů jako pomoc pro zřizování nových podnikatelských příležitostí,
snížení migrace a umožnění globální kooperace mezi různými sociálně-ekonomickými účastníky.

III. Více a lepších zaměstnání

Zlepšení kvalifikací pro inovace. Politiky týkající se výzkumu, technologií a inovací musí jít ruku 
v ruce s opatřeními podporujícími vysokou úroveň vzdělanosti a zaškolování a kvalifikovanou 
pracovní sílou. Cíl regionů pracujících na tomto tématu je zaměřen na nedostatek kvalifikovaných 
pracovníků ve výzkumu, technologiích nebo inovačních zaměstnáních prostřednictvím aktivit pro 
zvýšení úrovně vzdělání populace a na základě školení jak nezaměstnaných, tak i zaměstnanců
(aktualizace odborností, celoživotní vzdělávání).

Podpora podnikání. Podnikání je považováno ze jednu ze základních dovedností nutných pro život a 
práci ve společnosti založené na znalostech. Podpora podnikání a poradenství, financování a 
systémový přístup jsou zásadní pro umožnění toho, aby schopní podnikatelé uskutečňovali své ambice. 
Regiony pracující na tomto tématu se zaměří na opatření na zvýšení počtu začínajících podnikatelů a 
jejich přežití a dále na povzbuzení jejich podnikatelského myšlení již nae školách, poskytování 
podnikatelských porad, školení, financování a podpory pro inovační centra.

Respektování demografických změn. Některé regiony a města již stojí před negativními 
ekonomickými dopady radikálních změn v demografickém systému. Zvýšenou mírou jsou zde 
evidentní požadavky na drahou restrukturalizaci služeb sociálních zařízení a péče o starší občany s
dopadem na podnikání. Regiony pracující na tomto tématu musí shromáždit zkušenosti z dopadů těchto 
demografických změn a navrhnout opatření, která by mohla být používána všude. Zvláštní pozornost je 
třeba věnovat mezigenerační rovnováze a dopadům imigrace, jak legální, tak i ilegální.

Podpora zdravé pracovní síly a zdravích pracovišť. Další výzvou ve vazbě na produktivitu EU je 
každoroční počet ztracených dní z důvodů absence při nemocech. Nemocenská a absence jsou velmi 
drahé jako pro zaměstnance, tak i zaměstnavatele a pojišťovací společnosti a tyto mají přímý dopad 
na národní orgány, které jsou zatíženy náklady zdravotního a sociálního zabezpečení a ztrátami na 
výkonnosti z titulu sníženého počtu pracovních sil. Regiony pracující na tomto tématu budou mít za 
cíl snížit počet ztrátových dní z titulu nemocnosti pomocí sdílení nejlepších postupů podpory zdraví, a
to včetně podpory zdraví přímo na pracovištích.

Integrace okrajové mládeže. I přes potenciální nedostatek pracovních sil v Evropské unii, je mnoho 
mladých lidí buď ve vzdělávacím procesu nebo nepracují. Mnozí čelí celoživotní nezaměstnanosti. 
Města a venkovské oblasti pracující na tomto tématu budou mít za cíl podporovat integraci 
nezaměstnaných a nedostatečně odborně vzdělaných pracovníků a zajistit jim přístup k pracovním 
příležitostem prostřednictvím vzdělání, zaškolování, důvěry, zlepšené infrastruktury a poradenských 
služeb. Je také nutné zdůraznit preventivní opatření proti kriminalitě.
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Řízení imigrace a usnadňování sociální integrace. Naše města jsou místy, kde se koncentrují 
sociální rozdíly přistěhovalců a etnických menšin. Je třeba vynaložit úsilí pro využití tohoto 
velkého potenciálů kulturní a sociální rozlišnosti. Města a regiony pracující na tomto tématu budou
mít za cíl posílit jejich integraci cestou umožnění přístupu těmto skupinám k pracovním příležitostem, 
to prostřednictvím vzdělání, zaškolování, důvěry, zlepšené infrastruktury a poradenských služeb.

Zlepšení adaptability pracovníků a společností. Zlepšení a předvídání pozitivních změn řízení může 
být prováděno různými cestami – všechny mají nutný cíl- získávání plného prospěchu 
z ekonomických změn a technologického rozvoje. Změny vyžadují zvýšenou flexibilitu a průběžné 
vzdělávání jak pracovníků, tak i zaměstnavatelů. Regiony pracující na tomto tématu budou mít za cíl
posílit jejich celoživotního vzdělávání a zlepšit systémy k podpoře lepších organizací a rozšiřování 
inovativních a více produktivních forem organizace práce.

Rozšíření a zlepšení vzdělání a zaškolovacích systémů. Problematika společnosti založené na 
znalostech a globalizaci klade zvláštní požadavky na naše systémy vzdělávání a školení. Zajištění toho, 
aby školy a školící střediska měly správné výukové osnovy a toho, aby učitelé a instruktoři měli 
aktualizovanou a doplňovanou odbornost s hlediska inovací a průběžných změn, je podstatnou 
záležitostí a to z mnoha důvodů: je třeba se vyhnout mezerám v odbornostem, zajistit zvýšenou 
práceschopnost mládeže a starších pracovníků a těch, co se vrací do práce a pomoci jim 
k zaměstnání, kde zůstanou konkurenceschopní. Tyto investice jsou klíčové pro další růst a 
prosperitu na národní, regionální a i místní úrovni. Regiony pracující na tomto tématu budou mít za cíl
zlepšit vzdělávací a zaškolovacích systémy a studijní plány.

Zvýšit zaměstnanost starších pracovníků. V souladu s lisabonskými cíli je obsahem také zvýšení 
zaměstnanosti u starších pracovníků: investice do stimulace takovéto zaměstnanosti představují 
investice do udržitelnosti evropského sociálního modelu a také do jeho penzijního systému. Regiony 
pracující na tomto tématu budou mít za cíl zvýšit míru zaměstnanosti starších pracovníků. Je nutné 
sledovat velké množství aktivit a preventivních přístupů, a to v závislosti na národních nebo 
regionálních zvláštnostech.

IV. Teritoriální dimenze evropské politiky soudržnosti

Řízení pobřežních zón. Investice do životního prostředí napomáhají zajistit dlouhodobě udržitelný 
ekonomický růst, snížení externích nákladů do ekonomie a simulují inovace a tvorbu pracovních 
míst. Regiony pracující na tomto tématu budou rozvíjet a sdílet opatření na prevenci nebo snižování 
pobřežního znečištění a zvládat pobřežní eroze udržitelným způsobem a zmírňovat dopady zvyšování 
hladin moří z pohledu globální strategie pro přizpůsobení se klimatickým změnám.

Využívání užitků z moře. Přímořské regiony nabízejí jasné příležitosti, ale čelí ekonomickým 
problémům a výzvám. Regiony pracující na tomto tématu si budou vyměňovat nejlepší postupy z praxe 
v tom smyslu, jak mohou ekonomiky přímořských zemí zvýšit prospěch z růstu v oblastech, jakými
jsou transport, turismus, výroba energie, zemědělství a objevující se námořní technologie. Evropské 
přímořské oblasti již například hrají důležitou roli při výrobě energií a budou v budoucnosti ještě 
důležitější, pokud se bude v budoucnosti rozvíjet pobřežní zemědělství a výroba energie 
z obnovitelných zdrojů.

Dosažení udržitelného městského rozvoje. Města se rozvíjejí velice rychle, ale často čelí řadě 
problémů vč. potřeby zlepšování životních podmínek, podpory tvorby zaměstnanosti, vyhýbání se 
vytváření segregovaných čtvrtí bydlení, integrace nepřizpůsobivých populací do školního a výukového 
systému, rozvíjení pro dopravních systémů přátelských pro životní prostředí, používání energií 
z obnovitelných zdrojů a ICT. Práce s těmito problematikami vyžaduje integrovaný udržitelný přístup 
k městskému rozvoji [jak jsou propagovány v programech URBAN II ] a zahrnující různé politiky -
ekonomickou, životního prostředí, infrastrukturní, sociální - což vyžaduje účast na všech úrovních 
řízení (od občanů až k politickým účastníkům). Města pracující na tomto tématu budou mít za cíl 
sdílení zkušeností a zajištění prospěchu a aplikací tohoto integrovaného udržitelného přístupu 
k městskému rozvoji.
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Opětné využití starých průmyslových areálů (brownfields) a skládek odpadů. Opětným využitím
starých areálů a kontaminovaných skládek odpadů pro rozvoj města a regionu je pro alternativní a 
hodnotné rozšiřování měst sociálně, ekonomicky, environmentálně a kulturně důležité. Města a regiony 
pracující na tomto tématu budou mít za cíl rozvoj projektů pro využití opuštěných městských 
průmyslových komplexů, vojenských objektů a prostorů přístavů.

Prevence a zmírňování povodní. Podstatným pro snižování nebezpečí záplav je lepší hospodaření 
s vodou, revitalizace vodních toků a zlepšování biodiverszty a služeb ekosystému pomocí navrácení 
evropské krajiny do její původní funkce. Města a regiony pracující na tomto tématu budou mít za cíl 
rozvoj projektů pro obnovu meandrů, přípravu suchých polderů, zabezpečování zalesňovacích projektů 
a tvoření mokřinových oblastí.

Podpora ekonomické diversifikace venkovských oblastí. Regiony pracující na tomto tématu si 
budou vyměňovat nejlepší postupy a zkušenosti s další diversifikací venkovských regionů.
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PŘÍLOHA 4: Souhrn ex-ante hodnocení

Souhrn ex-ante hodnocování do prosince 2006 – provedeného TERSYN

Wx-ante hodnotitelé postupně předali Prověřovací zprávu (tématické informace z oficiálních zpráv a 
důležitých dokumentů pro vypracování operačních programů; červen 2006), a "Hodnotící" zprávu 
(červenec 2006) založenou na přehledném dokumentu O.P., a první návrh předběžné hodnotící zprávy
(srpen 2006) založené na prvním návrhu O.P. a druhé předběžné hodnotící zprávě (listopad 2006) 
založené na druhém návrhu O.P. Pomáhali referenční skupině a programovému týmu při 
formulování obsahově zaměřeným doporučení a návrhů specifických textových modifikací 
v kontextu vyhodnocování a revize třetího návrhu O.P. Interakční procesy mezi vyhodnocováním 
programu a předběžným hodnocením byly intenzivní a úspěšné. Většina doporučení a textových 
modifikací formulovaných ex-ante hodnotiteli byla v O.P zohledněna. Současné shrnutí se nevrací 
zpět k těmto interakcím, ale na místo toho se soustředí pouze na ohodnocení revidovaného třetího 
návrhu O.P. předaného v prosinci 2006.

Analýza sociálně-ekonomické situace a významnost strategie pro identifikované potřeby

Sociálně-ekonomické, teritoriální a environmentální analýzy prováděné v rámci programu se dostaly 
do třetího návrhu O.P. ve zralé formě a odrážejí existující a na budoucnost orientované záležitosti 
regionálního a teritoriálního rozvoje. Objevila se ze i celá řada nových spoluprácí a tyto byly vzaty 
v úvahu v programových cílech.

Programová strategie, definovaná celkovým a pěti specifickými cíli, adekvátně odráží kooperační 
potřeby identifikované v analýzách. Respektuje principy solidarity a jasně stanoví, že hlavní příjemci 
by měli být z regionů,které jsou v příslušných oblastech méně zkušené. Program má jednoznačně za 
cíl zlepšit efektivnosti regionálních rozvojových strategií, a to za předpokladu, že orgány 
zodpovědné za programy konvergence a konkurenceschopnosti přijmou potenciální příspěvek k 
programu Interreg IVC. Cílem tohoto programu není usnadnit identifikaci potenciálů regionů, ale
nepřímo podporuje efektivním způsobem jejich lepší využívání. Ve speciálním kontextu Regionálních 
iniciativ byl tento program volen pro flexibilní řešení zavedením různé úrovně intenzity spolupráce
(namísto definování různých typů operací, jako tomu bylo na základě INTERREG IIIC).

Základ strategie, její celková konzistence a stupeň rizika spojený s výběrem priorit.

Celková programová strategie je charakterizována významným stupněm interní konzistence. 
Jednotlivé údaje zpracované pro různé typy cílů jsou obecně dostatečně realistické a jsou tedy 
schopny motivovat investory na regionální a místní úrovni, aby se angažovali v meziregionální 
spolupráci. Z titulu poněkud pragmatických principů celkové strategie je také velmi pravděpodobné, 
že program umožní tvorbu zajímavé přidané hodnoty Společenství.

Systém programových cílů je charakterizován nepřítomností konfliktů mezi nadřazenými 
programovými cíly (OVO, SPO) a operačními cíli na úrovni priorit (OPO). Systém cílů také vykazuje 
již dobře zpracovanou úroveň celkové konzistence a vysoký stupeň vzájemné závislosti mezi různými 
úrovněmi cílů. Definici kooperačních témat na úrovni priorit 1 a 2 lze také považovat za podporu
plnění cílů programu.

Počet vylepšení obsažených ve třetím návrhu O.P. koresponduje s návrhy, provedenými předběžnými 
posuzovateli, jako je vložení odstavce jasně určujícího očekávanou přidanou hodnotu Společenství z
meziregionální spolupráce v kontextu výběru definice "celkový cíl ", nebo vložení textu stanovujícího 
umožnění propojení mezi Meziregionálním programem spolupráce a "hlavním proudem" činností 
meziregionální spolupráce.
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Externí soudržnost programové strategie se "Strategickými obecnými zásadami
Společenství"

Meziregionální program spolupráce vykazuje velice dobře propracovanou úroveň externí koherence se 
strategickými obecnými zásadami Společenství. Již existující, ale stále ještě dosti slabé 
komplementární vazby podle předchozí verze byly nyní dále posíleny. Meziregionální program 
spolupráce zajišťuje s větší jednoznačností spolupráci mezi přeshraničními a mezinárodními programy 
(v kap. 8, podčlánek 8.1.2) s cílem realizace umožnění výměny zkušeností /přenosu nejlepších 
postupů ve speciálních tématech vztahujících se k „inovacím & znalostní ekonomii“" a životnímu 
prostředí a ochraně před riziky". Tato nová perspektiva meziregionální spolupráce může vytvořit 
dodatečnou inspiraci programů hlavního proudu, které budou realizovány v těchto oblastech.

Program Meziregionální spolupráce vykazuje velice dobře propracovanou úroveň externí koherence 
s ohledem na soupis vhodných témat / cíle, které jsou společně sledované podle Lisabonské a 
Göteborské strategie a strukturálních fondů EU. Vzhledem k omezeným budoucím finančním 
fondům Programu Meziregionální spolupráce bude však rozsah shora uvedených témat/ cílů 
formulovaných podle Lisabonské a Göteborské strategie uskutečňován „pouze“ ve velice úzkém 
geografickém rozsahu. Je tedy doporučené v rámci Programu Meziregionální spolupráce podporovat 
realističtější vize potenciální podpory zajišťovaných témat / cíle obsažené v Lisabonské a Göteborské 
strategii (resp. podle čl. 4.5 dokumentu).

Mimo shora uvedené aspekty tento revidovaný třetí návrh O.P. také zohledňuje záležitosti týkající 
se "rovnosti žen a mužů" (kap. 8, čl. 8.3). Přesto v tomto kontextu stále chybí jasný text ve vazbě na 
principy "nediskriminace".

Očekávané výstupy a výsledky

Protože příslušné sekce týkající se výsledků a ukazatelů dopadů z důležitých sekcí byly doručeny až 
nyní, předběžní posuzovatelé mohli pouze zpracovat předběžné posouzení. Podrobnější
"kvalitativní posouzení" konečně vybraných indikátorů sestavených společně s celou řadou
kontrolních kritérií kvality jsou popsány v online vyhodnocovacích pokynech Evropské Komise6, 
která jsou nyní připravovány.

Naše předběžné šetření však ukazuje, že se systém vybraných indikátorů zdá vhodný pro měření 
stupně plnění programových cílů. Rozlišení mezi cíli a indikátory výsledků se co do obsahu zdá být 
racionální a logické. Kvantifikace indikátorů se zdá být životaschopná.

Navrhovaný realizační systém a jeho soulad s nařízením výboru řídícího nové strukturální 
fondy v období let 2007-2013

Navržený realizační systém v širokém rozsahu vyhovuje novým nařízením. Formulace bodu b úkolu 
řídícího orgánu by měla být kontrolována ve vazbě na čl. 60, bodu b Všeobecných nařízení o 
Strukturálních fondech;

S ohledem na postupy výběrů projektů jsou opatření přijatá v současné verzi programového 
dokumentu všeobecně uspokojivé. Na základě skutečnosti, že postup "Fast-Track" je nový a vyžaduje 
experimentování, lze přijmout, že přesnější definice pro výběr projektů budou obsaženy 
v Programovém manuálu. Postup dvoustupňového přístupu by měl být také vyjasněn v Programovém 
manuálu.

Monitorování, vyhodnocování a navržené kontrolní postupy jsou v souladu s novými nařízeními a 
nevykazují rozpory.

                                                
6 Ačkoliv zde není standardní metoda pro kontrolu kvality, je navržen on- line návod, který je založený 
na dvou skupinách různých kritérií: (1) Kvalitativní kritérium použitelné na každý indikátor a (2) 
Kvalitativní kritérium použitelné na celý systém. Více informací na: www.evalsed.info.
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Detailnější vyhodnocení realizace a opatření finančního řízení je v současnosti v procesu a bude 
předáno v v konečném návrhu předběžné vyhodnocovací zprávy.

Na základě ex-ante hodnocení je však nutné zdůraznit, že stále existují některá potenciální rizika 
a problémy, které by mohly v pozdější fázi bránit hladkému proběhu Programu meziregionální 
spolupráce. 

Tyto se částečně týkají úrovně finančních zdrojů vyčleněných pro technické pomoci a efektivní 
možnosti potřeb pro úkoly mající vazbu na nové typy zásahů prostřednictvím těchto O.P. (tj. 
volba "Fast Track "). Další jsou většinou spojeny s „exogenními faktory“, jakými je vůle orgánů v 
hlavním programu participovat na činnostech meziregionální spolupráce a/nebo přebírat nové přístupy 
pro jejich rozvoj.
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PŘÍLOHA 5: Zdroje informací

- Rozhodnutí Rady o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost v letech 2007 
– 2013, COM (2006) 386 letech v konečném znění ze dne 13. července 2006.

- Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních 
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti 
a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 
o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999.

- Sdělení Evropské komise, "Regiony pro hospodářskou změnu", listopad. 2006.

- Aktualizace střednědobého vyhodnocení programu Interreg IIIC Programme - LRDP Ltd, 
listopad 2005.

- ESPON Hledání územního potenciálu" – Střednědobé výsledky do jara 2005.

- Regionalizované plnění Lisabonu, projekt ESPON 2.4.2. BBR, 2005.

- "Studie efektivnosti a vyhodnocení dopadů operací IIIC na regiony v oblasti IIIC Východ"
vypracovaná konsorciem Gruppo Soges- ÖIR pro Interreg IIIC východní zóna.

- Evropská agentura pro ŽP - "Stav a výhled" – Výroční zpráva 2005.

- Environment Policy Review - 2005 – Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu.

- Čelení výzvě : Lisabonská strategie pro růst a zaměstnanost – z jednání skupiny na vysoké 
úrovni, kterému předsedal Wim Kok - listopad 2004.

- Green Paper 'Podnikání v Evropě' - Debata o budoucím programu politiky podnikání 
předložený Komisí - DG Enterprise, na základě COM(2003) 27 v konečné verzi.

- Strategie růstu a pracovních míst a reforma evropské politiky soudržnosti. Čtvrtá zpráva o 
postupu soudržnosti. ES, červen 2006.

- DG Enterprise; http://ec.europa.eu/enterprise/smes/index_en.htm.

- Vytváření Inovativní Evropy. Zpráva skupiny nezávislých expertů o výzkumu a vývoji a n 
inovacích vedené panem Aho, leden 2006.

- "Vzdělávání a školení 2010" Sdělení Komise, COM(2003) 685, v konečném znění.

- "Zavádění lisabonského programu Společenství: Více výzkumu a inovací – Investice pro růst 
a zaměstnanost: Společný přístup“ COM(2005) 488 v konečném znění.

- i2010 – První výroční zpráva o evropské informační společnosti, Sdělení Komise. 
COM(2006) v konečném znění. Hlavní zpráva a příloha.

- Pracovní dokument zaměstnanců Komise. Příloha Green Paper. "Evropská strategie pro 
udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii. Co je v sázce?-" COM(2006) 105 
v konečném znění.

- Šestý environmentální akční program, EU a Environmental Policy Review 2003, 2004, 2005 
pracovní dokument Komise ze dne 1. června 2004 s názvem "Integrace environmentálních 
úvah do oblast dalších politik - inventarizace cardiffského procesu" [COM(2004) 394 - OJ 
C49 ze dne 28. února 2006].
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